Registered at the G.P.O. Melbourne for posting as a "‘eriodical — Cafegory "B "

Price 30c

H LAS DOMOVA
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
Ročník XXV.

číslo 18.

Melbourne 1. září 1975
HELSIN KY A Ú T ĚK Y PŘES ŽELEZNOU OPONU

Zrcadlo upřímnosti
Titulek jsme si vypůjčili z Rudého práva, protože vystihuje asi nejlépe o
čem chceme referovat. Rudé právo tak nadepsalo zprávy svých zahraničních
korespondentů o tom, jak západoevropský a americký tisk naložil se Závěreč
ným aktem z Helsink. Čtenáři se dovídají, že buržoazní listy většinou uve
řejnily jen výňatky z tohoto "dokumentu tak vrcholné důležitosti", zatímco
RP jej uveřejnilo celý. Mnohé západní listy se dokonce snažily "zpochybnil"
jeho význam, čímž prý jen prokazují, kdo je vlastně proti lidským kontaktům.

Na první stranu téhož
čísla (22. 8.) dali zdatní,
novináři Rudého práva
výrazné nadpisy dvěma
dlouhým článkům: Nota
vládě NSR a Hanebné pi
rátství. Referují v nich
svým způsobem o útěku
a pokusu o útěk skupiny
východních Němců vrtul
níkem, který pro ně při
letěl z jihozápadu, aby je
dopravil přes Železnou

oponu z československého
pohraničního území. Nóta
čs. ministerstva zahraničí,
západoněmecké vládě mlu
ví o “organizované gangsterské akci” , která je
též v rozporu se Závěreč
ným aktem slavnostně poaepsaným v Helsinkách,
rezoluce přijaté “lidem”
a posílané novinám po
užívají ještě ostřejších
slov odsouzeni “bestiál-

O existenenom terore
V druhej polovičke augusia sa koná] v San Francisku kongres Medzinárodnej historickej spoločnosti,
ktorému předsedal sovietsky historik Žukov. Neobišiel sa však bez tragickej senzácie.
Slovenský historik a bývaly člen československej
akadémie viéd v Prahe, člen jej historického ústavu,
autor významného diela "Dokumenty o Slovenskom
národnom povstání" a spoluautor Československej
Bielej knihy, ktorá popisuje do detailov priebeh a
postup sovietskej okupácie Československa v r. 1968,
profesor Dr. Vilém Prečan poslal súkromnou cestou
na kongres list, v ktorom informuje medzinárodnú
historická veřejnost' o existenčnom terore v Česko
slovensku. K listu připojil- seznam 144 českých a slo
venských historikov, ktorí — ako on — boli pozbavení svojho vědeckého postavenia, a pokial mali
šťastie, tak dostali aspoň manuáinu prácu. Mnohí
však žijú v biede — nezaměstnaní, alebo na penzíi
a traja sú vo vězení. Vo vězení je napr, prof. Dr.
Huebel, ktorý sa zaslúžil o Husákovu politickú rehabilitáciu.
Dr. Prečan prešiel svojou vlastnou kalváriou. Před
4 rokmi ho polícia vyšetřovala, lebo si zisťovala,
akú mal účast' na zostávení a vydaní čs. Bielej
knihy o sovietskej invázii. Podařilo sa mu však zí
skat' podřadné miesto v jednej pražskej reštaurácii. Za týchfo okolností bol Dr. Prečan núfený požiadať o povolenie k vysťahóvaniu. štátne orgány
však reagovali na jeho žiadosť tým, že mu urobili
novu domovnú prehliadku, zabavili mii knižnicu,
archív aj súkromnú korespondencím Historik spo
mína v zaslanom liste do San Franciska, že by ho
boli tiež uvěznili, ale že od toho štátne orgány upu
stili len po protestech, ktoré přišli z cudziny. Pre
čan píše:

meh akci zabijáku .
Ale co se vlastně stalo?
Dne 15. srpna přeletěl
malý vrtulník americké
výroby čs. - rakouské hra
nice, přistál na palouku u
Dolní Vltavice v prostoru
Lipenské přehrady, vzal

na palubu dve dospělé
osoby a dvě děti a odletěl
zpět. V neděli 17. srpna
po 5. hodině odpolední při
letěl na tentýž palouk,
jenomže osoby, které měly
být toho dne dopraveny
přes hranice, čekaly na
jiném místě. Než pak do
běhly k helikoptéře, ozva
la . se střelba. Dva muži
nastoupili včas a muž, kte
rý předtím z vrtulníku vy
stoupil, .naložil dq něho
(Pokračování na str. 2)

Exemplárny případ zápasu demokracie s komunizmom

Portugalsko
Vlaní v apríli zlikvidovala portugalská armáda Saiazarov režim diktatúry, ktorý sa udržal pri moci v
tejto krajině výše tridsať rokov. Zdá sa, že bezpro
středným podnetom k vzbure armády bola nekoneč
ná a krajinu vyčerpávajúca koloniálna vojna v Afríke. Ale druhým dóvodom, ktorý sa najma teraz často
spomína, boli neutěšené -poměry V materskej kraji
ně, neuvěřitelná ekonomická a sociálna zaostalost',
v ktorej SalazaroV režim držal krajinu bez ohl'adu
na to, čo sa dialo v susedných oblastiach Európy.

Tak či onak, nemálo oy
zmyslu v tej súvislosti,
ktorú máme teraz na my
sli, pustit’ sa do podrobnej analýzy politických,
hospodářských a sociálnych pomerov a podmienok. ktoré viedli k terajšej revolučnej situácii.
Stačí hádám, že přizná
me. že v Portugalsku boli
objektivně dóvodv k radí
kálnym
spoločenským
zmeftám, k hospodářským
a spoločenským refor
mám, ktoré sa v iných
oblastiach Európy pre
viedli' už dávno.
Odkladanie týchto reforiem a oneskorený pří
stup k nim vytvořili so
ciálně výbušná situáciu, v
ktorej chceli -lovit’ komu
nisti a nastolit’ diktatúru proletariátu. Konečne
vodca portugalských ko
munistův Cunhal - ako to
sám v rozhovore s talianskym novinárom přiznal

- sa mekde vo vychodnej
Európe, hádám najskór v
Československu, připravo
val na zneužitie tejto prirodzene vyrastajúcej situácie.
Podnět k ■revolúcii prišiel od armády, ktorá sa
však neuspokojila len s
tým, že zvrhla Caetanov
režim. lež vyhlásila, že
jej vojenské revolučně
hnutie bude spravovať
krajinu a víesť ju k socia
lizmu. Pravda, armáda sa
rozhodla, že si uzurpovaný mandát moci predsa
len dá schválit’ a preto
vypísala na jar tohoto ro
ku - hádám presne rok po
vládnom ■ puči - vol’by.
Boli to ale vol’by predom
politicky odmocněné, lebo
politické strany sa muse
li predom zaviazať, že
uznajú autoritu vládnej
moci vojenského revolučnéhb hnútiá a' uspokdja
(Pokračovanie na str. 2)

"Odmietam právo československému státu a jeho
politickému vedéniu, aby so mňou žachádzali ako s
vazalom, aby rria mali za středověkého poddaného
a aby mi odepierali aj tie najzákladnejšie práva na
1'udský život a materiálnu existenciu . . . S intelektuálmi sa v Československu zaobchádza horšie ako
so zlodejrni a násilnými kriminá|nikmi y iných štátoch. Terajšie vedenie státu sa móže udržať len prostredníctvom policainého teroru."
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
Dr. Prečan apeluje na medzinárodnú historickú . Riehmond, Vic. 3121. — PRINTERŠ: Unificatioii
veřejnost', aby sa zastala prenásledovaných histo
Pty, Ltd., 497 Collins St., Melbourne. Vic. 3000
rikov v Československu, apeluje na solidaritu kolegov
v slobodnom svete.
D. L.

TEMNĚ ŠEDA
Karel Wehdf

Jsou vlády špatné, horší a nejhorší, vyjádřeno
,are vně — šede, tmavošedé a téměř černé. “Sněho
bílé” , nastolené vším lidem a těšící se přízni všech,'
ex.stuji Jenom v prostoduchých utopiích marxistic
kých vědců a snících revolucionářů, kteří se .bojí
pravdy o základní ošklivosti člověka víc než barikád.
Běžná demokratická praxe perfektní vládu neperfektního lidu ještě nezažila. Právě proto se vysky
tují lidé, kteří dovedou postřehnout vady svých do
časných vládců a zaplaťpánbůh za ně. Oni to jsou,
kdo na ně vykonávají tlak a vyznačují meze, u nichž
se zastavuje^ svévole. Tito nespokojení občané jsou
solí svobodnějších, světle šedých systémů, protože
jejich tlak dává v demokratické Společnosti základ
ní lidské nízkosti určitou funkční užitečnost. Vždyc
ky přítomné nebezpečí jejich demokratického “ne”
obrací touhu po moci a po žlabech ve snahu zavdě
čit se většině a svádí je tak alespoň částečně do
reformních proudů.
Lidé v, opozici potřebují k výkonu své nedoceni
telné funkce možnost dát svému nesouhlasu průchod,
musí mít příležitost se svobodně projevit. Volnost
projevu, reprezentovaná -nejvýrazněji svobodným
tiskem, je úhelným kamenem systémů kontrolované
moci. Je jedinou obranou člověka proti státu a není
za ni náhrady.
Občan demokratické společnosti si může leccos do
volit. Může tučnět, vegetovat, netečnět, vyžívat se
buďto prázdnou svobodou hromadit nebo klamným
štěstím u odvarů lásky, může být sobec materiali
stický anebo pudový, podle toho, jak mu káže gene
race. V objetí sebezájmů může mnoho přehlédnout,
ale nesmí zaspat úplně. V té chvíli, kdy vidí padat
stín na svobodu nesouhlasit, kdy se na vzdáleném
obzoru kmitne třeba jenom nepatrný náznak ohrože
ní toho nejzákladnějšího práva, v té chvíli musí
vyjmout rypák z pomejí a postavit se na stráž.
Naše adoptovaná země Austrálie má špatnou vládu.
Není to žádná tragedie, špatné vlády, jak už řeče
no, jsou běžné. Je však prozíravé' vědět, jak moc
je ta vláda špatná, co by po sobě zanechala, kdyby
byla zítra nahrazena jinou?
Všechno možné a nejen zápory. Vrhla se s elánem
do nutných sociálních reforem, které vypadají ra
dikálně jenom v kontrastu s hnijícími předchůdci,
na nichž pučely v tučném nánosu nehybnosti zaprá
šené blatoušky a pampelišky. Tato užitečná, reformní
aktivita se projevila hlavně ve školství, v otázkách
penzijního zaopatření, ve větší, třeba často špatně pro
váděné podpoře umění a v prvních krocích k zlidštění
vztahů k australským domorodcům.
Zanechala by po sobě také otazník nemocenského
pojištění; jehož klady a zápory ukáže teprve čas, a
potom ovšem také podlomené hospodářství s inflací,
která do značné míry ruší klady, o nichž jsme mlu
vili výše.
Protože tatáž vláda, která ničí národní hospodář
ství, zavádí také řadu reformních -opatření, lidé
dojdou k milnému závěru, že otřesné hospodářské
potíže jsou přímým důsledkem a průvodním znakem
sociálního reformismu. Sociálně reformní straně,
která zapomněla význam slova LIMIT, se “poda
řilo” zdiskreditovat hodnotnou myšlenku sociálního
reformismu na dalších dvacet let.
Exulanta, který je vlastně výsledkem mezinárod
ního násilí a mezinárodních dohod o tom násilí,
zneklidňuji víc než hospodářské přehmaty amatér
sky nejapné nájezdy do mezinárodní politiky. Vli
vem silného levého křídla a pod vedením oportuni
stického ministerského předsedy, dotlačila nynější:
vláda Austrálii na půl cesty k bloku tzv. neutrálů.
V jednotlivostech se její zahraniční politika pro
jevuje úzkostlivou snahou neurazit komunistické vel
moci a takřka patologickou touhou věčně nedorostlého výrostka dokázat svou zralost útoky proti všemu, 1
co má svůj původ v demokratickém táboře,' zvláště
ve Spojených státech. Protestuje se proti francouz
ské nukleární bombě a čínská se přehlédne; odsou-,
dí se americká vojenská základna a sovětská je v
pořádku; brojí se proti jednotkám jihoafrických ra
sistů v Rhodésii, ale sovětské v Československu nebo;
Maďarsku jakoby neexistovaly; přidělují se fondy'
k svržení chilské fašistické diktatury, ale komuni
stické podléhají ctnostem nevměšování; intervenuje
s.e, za politické vězně v Indonézii nebo na Filipínách,
ani slovem však není dotčen jemnocit žalářníků, kte
ří vězní lidově-demokraticky: právo na azyl je při
znáváno uprchlíkům z pravicových despotizmů, ale
odmítáno uprchlíkům z despotizmů levicových; mlu
ví sě p nevyhnutelnosti změny až brní ušní bubínky,
ale odsouzen je uprchlík, který žádá změnu stavu
útlaku ve východní Evropě.
(Pokračování na str. 2)
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la bojujúcej demokracie
sa ukázala a komunisti s
Zákon portugalskej revo- armádou musia ustupolúcie znie: proti revolúč- . vať.
Ak táto sila vydrží, sta
nému násiliu komunistov
ne
sa niečo, čo neváháme
revolučně násilie demoknazvat’
za terajších medratov.
KONEČNE SA
DEMOKRACIA BRÁNI! zinárodne - politických poDoteraz len komunisti ru merov zázrakom: demokšili a rozbíjali schódze a racia sa obráni proti ko
manifestácie demokratov, munistickým teroristom a
zotrečováterom podporo
len oni vyhrážali a zastra
šovali. Teraz sa v Portu vaným dokonca vojenskou
galsku ujali ich zbraní mocou.
A tento zázrak sa odonekomunisti. A je nad
mieru jasné, že nekomu hráva před zrakom rozpa
nisti v Portugalsku móžu čité sa tváriacej a potrebzvíťaziť len tak, ak sa nú pomoc poskytnúť nenedajú zlákat’ nijakými schcpnej západnej veřej
kcmunistíeh* mi heslami o nosti. Portugalsky l’ud sa
potrebe národnej jednoty, chce zachránit’ sám, lebo
ak odolajú pokusom ko je odkázaný len na seba,
munistov rozdělit’ národ a chce dať takto lekciu
na fašistov a pokroko celému světu o tom, ako
vých. Komunisti a ich l’u- postupovat’ proti medzir.ádia v armádě už volajú rodnému komunistickému
po “národnej jednote” , už sprisahaniu, ktoré ohrožu
volajú po “jednote révo- je rovnako národy i jedPortugalský
lučných sil proti faši- notlivcov.
stom” . Chcú získat’ ma l’ud sa musí sám bránit’
lověrných, politicky ' ne takmer bez zbraní, lebo
pevných a chcú zastrašit’ (dosial’) existuje len Brežtých, čo sa zastrašit’ da- ,nevova doktrína- na obra
jú. V dvanáctej hodině nu komunistického socia
prejavujú ochotu obětovat' lizmu, ale nezrodila sa
aj tých z armády, na kte ešte Fordova. doktrína na
rých chrbátech sa chceli obranu světověj demokra
L. D.
vyšplhat’ k moci. Lebo si tické j sústavy.

P O R T U G A LS K O
(Pokračovanie zo str. 1)
‘ sa jednak len s.takým podielom na vládnej moci,
ktorý im bude vojenská
diktatura ochotná prepožičať a jednak sa zaviazali, že sa v revolučnom
národnom
zhromáždeni
sústredia len na vypraco
vanie novej ústavy, ale
takej ústavy, ktorá by za
ručila “pokojný revolučný vývoj k socializmu” .
Bolo pri tom příznačné,
ale hned’ aj podozrivé, že
z politických stráň přija
la podmienky vojenskej
diktatúry bez výhrad je
diné komunistická strana.
To hádám preto, že tu
šila, že vo volbách nezí
ská takú oporu v l’ude,
ktorá by ju opravňovala
postavit’ sa na čelo revolúcie a prevziať moc.
Ako dopadli volby a čo
po nich následovalo, je
všeobecne známe. Stačí
hádám poznamenat’, že
ak sa komunisti na čele
s Cunhalom před vol’bami
posmeToval.i, pretože rá 
tali s podporou armády,
tak po volbách bol Cunhal
ešte prostorekejší. V roz
hovore s talianskym novinárom sa vóbec vysmial
každému, kto by rátal s
tým, že volby třeba res
pektovat’. Vysmial sa tiež
tým, čo sa domnievajú, že
v Portugalsku može ísť o
nejakú demokraciu západného typu. Všetkých takýchto “naivných l’udí ’
odkazuje Cunhal do říše
politických pohádek alebo jak by naozaj stáli v
ceste, tak do kriminálu.
A tak sa před námi odohráva dramatický zápas
o slobodu, nezávislost’ a
demokraciu v tejto kraji-

ne, ktorá žila tak dlho za
režimu personáinej dikta
túry. Ale je to zápas o
to zaujímavejší, že je tak
otvorený a priamočiary,
aký sme dosial’ nepozna
li. Mnohí porovnává jú
Portugalsko s Českoslo
venskem v roku 1948. Na
ozaj. sú tu na vlas po
dobnosti, ale sú tu aj no
vé momenty a skutečno
sti, ktoré u nás v roku
1948 neexistovali. V prvom
radě u nás vyšla komuni
stická strana z volieb silnejšia ako v Portugalsku
a preto sa sama chytila
iniciativy k revolúcii, zatial’ čo v Portugalsku
přenechala brubú prácu
armádě a čaká, až to po
armádě převezme, respek
tive bude- mócť prevziať.
Ale bude mócť prevziať?
Keď tieto riadky píše
me, je situácia ešte nevy
jasněná, ale rysujú sa
předpoklady víťazstva de
mokracie nad totalitou,
cpierajúcou sa o armádu.
Pomáhá tiež -to, že aj
armáda nezostáva jednot
ná a že sa tvoria v jej
revolučnom hnutí dva tá
bory: jeden radikálny,
ktorý má v pláne nastolenie 1’udovodemokratického režimu podťa- vzoru
východoeuropskych krajin
a druhý umiernený, ktorý
plánuje cestu k demokra
tickému socializmu. Nevedno dnes, ktoré křídlo v
armade zvíťazí.
Ale do zápasu o demok
r a t u proti totalitě nastúp 1 element, so silou kte
rého komunisti ani armá
da nepočítali: l'ud. Prosti
roFníci, robotníci a živ
nostníci, podporovaní řím
skokatolickou cirkvou sa
bránia, protestujú, demonštrujú, búria proti
uzurpátorc-m moci,
čo
chcú nastolit’ komunizmus
v krajině. Všetci tito sú
rozhodnutí bojovat’ do
všetkých dósledkov a všetkými prostriedkami. Pro
ti komunistickému násiliu
organizujú obranu za použitia násilia. Napádajú
komunistické zhromaždenía, prepadajú sekretariá
ty komunistickej strany.

Zrcadlo upřímnosti

slušnosti.
“Hanebné pirátství” prý
ohrozí sousedské styky s
Německem i Rakouskem
(přes jehož území vrtul
ník přeletěl), píší čs. no
viny. Vůbec se však ne
zamýšlejí nad tím, že lze
podobným akcím snadno
zabránit, budou-li komuni
stické vlády jednat v du
chu dohody v Helsinkách.
Stačilo oznámit, že spojo
váni rodin a odjezd na zá
pad jsou dovoleny za po
dobných podmínek, jaké
se dodržují s naprostou,
MELBOURNE
samozřejmostí ve všech
i SYDNEY
svobodných zemích a na
"p r o š í v a n é
“nezákonný odlet” či “po
P Ř IK R Ý V K Y ,
rušování
výsostného úze
POVLAKY
mí” nebude nikdo pomýš
ze skladu nebo na míru
dodá firma
let. Po podobném výkladu
A. Z. QUILTING
nedávné dohody by i zá
Anna Mendanová
padní
veřejnost přestala
Melbourne:
“zpochybňovat” význam
175 Brougham St..
Kew, Vic., tel. 86-8427
deklarace o bezpečnosti,
Sydney:
spolupráci a přátelství a
Telefon:- 622-2453
■
uznala by upřímnost vý
chodních signatářů halas
ně vyhlašované dohody.
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
!
Důvěřivým lidem na zá
padě útěk vrtulníkem jen
připomněl, že obě strany
rozdělené Evropy nadále
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242t < “mluví různým jazykem” ,
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 318" < že uznávají naprosto odliš
né hodnoty.
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(Pokračování se str. 1)
mladé děvče a běžel na
proti ženě, která - zasaže
na zřejmě také kulkou upadla. Střelba sílila a pi
lot vrtulníku, postřelený do
levé ruky, startoval bez
těch dvou na zemi a do
stal se zpět přes rakouské
území do Trautsteinu v
Západním Německu, kde
byl společně s děvčetem
převezen do nemocnice.
Západní noviny zjistily
že útěk lidí na západ zor
ganizoval advokát, který
sám uprchl před dvěma
lety z Východního Němec
ka a který se tak pokou
šel dostat k sobě zbylé
členy
rodiny. Pilotem
vrtulníku byl bývalý ka
pitán amerického letectva,
“zabiják z Vietnamu” po
dle čs. tisku, a s ním
letěl (a zpět se nedostali
jakýsi T. D. Kobrzinský,
o němž bylo jen oznáme
no, že je bez státní pří

R. C. Kugler & Associates i
aa aa
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Temně Šeda
(Pokračování se str. 1)
Barva nesvobody je najednou důležitější než ne
svoboda sama. Člověk byl někde umlčen neprávem
a jinde, podle všeho, právem. Rasistická persekuce
bolí, ideologická je oblíbenou kratochvílí miliónů.
Jeden útlak se velkohubě odsoudí, druhý se míčky,
nebo i otevřeně, jako v případě baltských států,
schválí.
Vyrostli isme. Jsme plnoprávní. Máme vlastní za
hraniční politiku. Postavíme se americkým preziden
tům. francouzským a britským vládám. Ale z míst,
na něž dosedají Brežněv, Maocetung, Tito -nebo Arafat. vyčnívají nenápadně naleštěné polobotky austral
ského mnrsterského předsedy.
Jinými slovy, nynější vláda se nechová v zahra
niční politice “rovnoměrně” , jak hrdě vyhlašuje, ale
výběrově. Mezinárodně politicky je to vláda pustých
pokrytců.
Nicméně i tato vláda byla zvolena demokratickou
většinou, což jí dává až do příštích voleb právo pá
chat demokratické blbiny, s důrazem na slově “de
mokratické” . Teprve tam, kde se nehoráznost vole
ných mocipánů hrozí vymknout pojmu “demokratic
ký” , začínají opravdové důvody k neklidu.
Do této mimořádné kategorie patří návrh ministra
informací Dr. Casse na reformu australského tisku.
Nejožehavější bod tohoto “diskuzního” návrhu činí
právo vydávat noviny závislé na vládním povolení,
které může být suspendováno anebo vůbec odejmuto
tam, kde “lid projeví nesouhlas” s - tím, jak ta či
ona tiskovina splňuje své povinnosti. Pamatováno je
na všechno, dokonce i na to, jak obejít protiústav
nost návrhů kontrolou přísunu novinového papíru.
Ministerstvo informací podotýká, že jde o návrh k
uvážení, o nic víc.
Pro_ lidi, kteří si cení svá demokratická práva,
je ovšem znepokojující už to, že je zásah do svobo
dy tisku, bez níž demokracie jednoduše umírá, vůbec
předkládán k diskuzi. Ještě více zneklidňuje, když
o něčem takovém mluví lidé, kteří už tak často pro
jevili slovy i skutky obdiv právě k těm systémům,
které jsou na potlačení svobodného tisku závislé, a
když útoky proti tomuto základnímu právu svobod
ných lidí začínají tvořit souvislý obrazec.
Předseda skoro všeho, čemu se dá předsedat, včetně
vládní strany a odborového hnufí, R. Havke řekl před
několika měsíci v Perthu, zřejmě jenom diskuzně, že si
“tisk buďto udělá pořádek ve vlastním domě sám, ne
bo že to bude uděláno za něj” . Krátce na to “diskuto
val” podobným způsobem na sjezdu socialistické
internacionály v Adelaidě tehdejší náměstek mini
sterského předsedy Dr. Cairns. Nyní, do třetice, hle
díme na návrh ministra informací Casse.
Články začínají zapadat, nabývají povědomých tva
rů a vydávají zápach.
Neklid exulanta je ještě zvyšován letargií, s níž
je “reformní” výpotek ministerstva propagandy při
jímán. Ozvalo se několik novinářských magnátů, u
nichž člověk neví, jestli jim jde o nedotknutelnost
svobody tisku nebo o nedotknutelnost příjmů z tisku,
jinak je ticho po pěšině. Zákrok do svobody projevu
-neznamená ani zvýšení cen. ani snížení mezd, ani
omezené příděly benzinu, ani menší dividendy, ani
mělčí koryta.
Stádo se popásá a spokojeně přežvykuje. Na jat
kách si řezník brousí nůž.
Lidé odkojení Mnichovem a Jaltou se už dávno
probudili ze selanky snů o ideálech demokracií.
Čísla, odepsaná v Helsinkách, dávno už nevěří po
hádkám o bratrství spravedlivých světů na Západě.
Lidsky “konónenfutr” , jímž se platí za falešné mí
ry, ztratil nenávratně iluze o kvalitách lidí v čele
demokratického světa. Pokud se sám nezměnil v
identický odraz stáda, které ho obklopuje a zacho
val si schopnost myslet za sebe, stal se z něj z a r o 
tily cynik. Žije z vlastní vůle uzavřen sám v sobě,
s posměchem pozoruje čardáše čachrářů, kteří hand
lují svobodu národů za podvodné sliby a nejzáklad
nější práva jiných lidí za právo exportovat pepsicolu.
Takový člověk si nerve vlasy v zoufalství nad ne
schopností, hltavostí, nepotismem a pokrytectvím
nevýznamné vlády. Ví, že tyto věci, rostoucí někde
z všední lidské povahy, jsou průvodními znaky těch.
kteří vládnou. Zná zásadní význam odstínů šedi. Je
si dobře vědem toho, že stádnost, která ho děsí ze
všeho nejvíce, je v šedivých systémech dobrovolná
a v tmavošedých povinná. Proto i jeho cynizmus
zná mez, na níž mu v hlavě začnou zvonit zvonce
na poplach. Stane se to tenkrát, když cítí, že je
ohroženo dokonce i jeho právo otevřeně opovrhovat,
když mu něco začne bořit zeď, jíž se obestavěl a
která mu dává možnost žít mimo dav, lišit se, sám
sobě dokazovat, že je jiný. I tento cynik se přestane
smát ve chvíli, kdy pojme podezření, že je ohrožena
volnost jeho projevu.
(Pokračování na straně 3)
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Zemský ráj to — na pohled
Marcela Čechová

— Ve večerních hodinách
dne 20. srpna se zřítilo
nad pouští poblíž Damaš
ku v Sýrii letadlo Čs.
aerolinií, sovětský čtyřmotorový Iljušin 62, kte
ré bylo na cestě z Prahy
přes Damašek, Bagdad
do Teheránu. Při katastro
fě zahynulo 126 osob, ze
117 pasažérů a Í1 členů
pasádky, kteří na letadlo
v Praze nastupovali, pře-,
žily katastrofu pouze 2
osoby: sýrský lékař a
malé dítě. Mezi cestují
cími letadla byl též-čs. vo
jenský atašé v , Damašku
plukovník Jaroslav Gomarík a zástupce Čs. aeroli
nií na Středním východě
Jaroslav šim áček:- Kata
strofu, k- níž, došlo v předrvečer výročí sovětské oku
pace Československa," za
vinil podle předběžné zprá
vy čs. úřadů “pravděpo
dobně” omyl pilota.
— Ve Výzkumném ústavu
dětské psychologie a pa
tologie v Bratislavě zho
tovili přístroj na indikaci
správné výslovnosti hlás
ky “R” . Přístroj světel
ně signalizuje ^ správnou
výslovnost hlásky “R” .
proto se používá zejména
u dětí, které nedostatečně
rozlišují správnou formu
výslovnosti od nesprávné,
protože mají nízkou slu
chovou rozlišovací schop
nost.
— V plzeňském rozhlaso
vém studiu se natáčí v
režii J. Hajddčíka seriál
rozhlasových her, jehož
autory jsou .V, červený a
J. čížek a který “čerpá
tematicky z bohaté histo
rie naší Státní bezpečno
sti proti domácím i za
hraničním záškodpíkům” .
Jednotlivé samostatné pří
běhy spojuje postava plu
kovníka Státní bezpečno
sti v důchodu, kterou vy
tváří národní, umělec V.
Šmeral.

-V- oblasti Pradědu v bouře a krupobití, Škoda,
Často se táži známých i sebe sama, čím vlastně je pro exulanta Českoslo
Jeseníkách, a y ..rozloze se odhadujě na yíb .než'
vensko
tak nezapomenutelné a proč si mnozí z nás tak těžko zvykají na novou
42.000 ha v nadmořské milión Kčs.
výšce od 400 do 1.500 m. — Mezinárodní rychlík, zemi. Zanechaír jsme tam příbuzné a přátele, říkají jedni. Nikde na světě není
má být- udržována rezer jedoucí z "Budapešti ’ do příroda tak krásná, tvrdí jiní.
i
vace kamzíků, která má Varšavy, vykolejil mezi
Dobře
—
tedy
přátelé
a
příroda.
Jenomže
léta
odtržení
nás
nezbytně
přá
být.plně. chráněna. V sou stanicemi Lanžhot .? Břec
časné době se tam.pohy lav. 3 cestující byli zra telům odčízují, mnozí se změnili, mnozí zemřeli, mnozí se k nám nehlásí.
buje jejich stav od 470 něni těžce a mnoho dal Zbývá tedy příroda, ten neporušený kousek krásy, který máme v podvědomí
do" 500 kusů, ale do r: ších lehce.
ták, jak jsme jej opustili. Voňavé lesy, v nichž kráčíš po mechu jako po ko
1980 má být Zvýšen na 800 — Za první pololetí tr. berci, pěšinky mezi poli, stříbrná hladina rybníka, kde jsme stavěli stan a do,
prodala Mototechna v čes
kusů.
. .
— .Ani- v době letních kých zemích. 52.489 osob noci poslouchali mnotónní žabí koncerty . . .
prázdnin neochabují akce ních automobilů, což je
Každý z nás má takové, socialističtí
pracovnici moři - do Doks. Tam se
“ha podporu bóje chil o 8.285 vozů více než ve místo, patřící, jen jemu. svoji dovolenou. Vybral si dá postavit stan přímo u
ských vlastenců” . Sdělo stejném období loni. ■
vací prostředky hlásí, že — V Praze zemřeli aka Tam se chce vrátit, pro k tomu právě místa mého pláže.
na adresu Čs. výboru na demický sochař A. Lho- tože v'hloubi duše nevěří, srdce. Nuž půjdu s ním,
"Poslouchali jsme dva
obranu práv chilského li ták a zasloužilý člen Čs. že by se mohlo změnit. ať vidím, jaké to jednou trampy. Kde je Hary?,
du, docházejí “další stovky rozhlasu a průkopník ži Přiznám se: místo mých bude až se vrátím . . .
ptal se ten menší. Voní
rezolucí, ve kterých naší vého vysílání někdejšího
ho chytili, že si zapíchnul
"V
Sedmihorkách je celtu někde na břehu. Mu
občané rozhořčeně odsu Radiojournalu, 801etý J. vzpomínek" je v Českém
ráji. Tam znám důvěrně autokempink platící prá sel zacvaknout asi kilo..
zují toto nezákonné počí Velik. ;
nání fašistů” . V rámci — Vlivem dlouhotrvajícího každý" kámen, každou pě vem za jeden z nejkrás Také jsem tu tabulku vi
těchto akcí se čtenáři a sucha nastal v Severočes šinku od Ohařic přes Ve nějších v českém ráji a děl: Stanování zakázáno!!
širokém okolí - pokud opo Pryč jsou doby, kdy jste
posluchači dovídají např., kém kraji vážný pokles
že protestní rezoluce za vodních hladin. Zvlášť líš áž k Hrubé skále a minete ledovou vodu v rozbili tábor, kde se vám
slali : svazáci železniční kritická situace se"vytvo Troskám. Netknutý kou bazénu anebo sice teplej zalíbilo."
ší, zato podstatně špina
stanice č. Budějovice, pe řila na Chomutovsku.
Stanování zakázáno . . .
sek přírody, který přece
dagogičtí pracovníci ob — V českých zemích chybí nelze zničit, pošpinit, po vější v rybníku, jehož Co je tu vlastně zakázá
jedna
část
písčité
pláže
vodu Praha 9, pracovníci denně v zaměstnání 20.000
je vyhrazena pouze uby no? Samozřejmě rozdělá-:
OÚNŽ Litoměřice, Kovo- pracujících vinou mimo šla p a t. . . ■tovaným hostům, takže vání ohňů (to je v pořád
smalt Filakovo, Západo pracovních úrazů.
Nejde? V Mladé frontě
český průmysl masný, — Ministerstvo vnitra po se 9. srpna objevil člá nám zůstane nedostupná, ku), provoz magnetofonů
protože chatičky jsou vy
JZD Vítězný únor v Ly- volilo spisovateli M. Kuna gramofonů, vyrývání ná
sicích, pracující n. p. Slov- derovi odjezd do Francie, nek případného názvu: prodány a rezervovány
naft Bratislava, komuni kde má vyučovat jeden Vlk Už se nažral - jen dávno předem, na sezó pisů do skal (v pořádku),
nu dopředu, sem jezdí ti ale i - nastojte - zpěv a
sté Bavlnářských závodů rok na universitě.
zůstane-li koza celá. Je
V. I. Lenina v Ružomber- — Obec Jenišův Újezd v okurková sezóna a redak tíž lidé rok so rok, i ci dokonce i horolezectvím
zinci."
ku atd. atd.
Severočeském kraji bude
Ze Sedmihorek nebude Lézt po skalách ve skal
— Počet polských dělní zbořena - musí ustoupit tor Mladé fronty še vy
ků, zaměstnaných v Čes porubní frontě největšího pravil podívat, jak tráví tedy nic, neláká mne pří ních městech se dovoluje
koslovensku, vzrůstá. Svo čs. povrchového Dolu Ma
liš koupání v lidských jen organizovaným horoi
bodné slovo referuje např. xim Gorkij. Obyvatelé se
splašcích. Dřív bývala vo lezcům. A ani ti nesmějí
o tom, že v Libuši u Pra začali stěhovat do Bíli KS Uruguaye Rodneye
da v tomtéž rybníce křiš do skal v zimě, po dešti
hy pracuje už přes rok ny.
Arismendiho, který vyzý
44 polských děvčat při — Gustáv Husák "přijal val k “obraně lidu Uru ťálově čistá. Raději se a na některé skály vů
(Pokrač. str. 8)
škubání drůbeže. __Větší prvního tajemníka ÚV guaye” .
pojedu podívat k českému bec.
počet žen je zaměstnán
hlavně v čs. textilkách a
mužů ve stavebních a prů
myslových podnicích.
— Od začátku července
do 10. srpna se v Česko
slovensku utopilo při kou
pání 32 osob, z toho 21
Asi jé to tím, že žijeme daleko a situaci v Čes
tokrát na Krym. O jeho druhé dovolené se doví
dětí.
koslovensku vůbec nerozumíme. Domnívali jsme
dáme úředně toto:
— Nad částí plzeňská byla
v polovině srpna prudká
se totiž, že ze všech komunistických vůdců může
"Na Krymu se 10. srpna setkal generální ta

Temně šedá
(Pokračování se strany 2)
Sekretář pana ministra informací a autor návrhu
na tiskovou' reformu podotkl, že jde jenom o to,
“aby si lid o tom pohovořil, aby lid o této věci pře
mýšlel” . Ministr sám zdůraznil, že účelem jeho re
formních návrhů není “umlčet tisk, ale zajistit jeho
svobodu” .
Nějak to připomíná orgán mladistvých nadějí ná
roda Mladou frontu z roku 1948, která zajásala bez
prostředně po tom, co byl československý tisk osvo
bozen od svobody tisku.: “Poprvé v historii nemohou
vyjit noviny, které podlamují důvěru lidu v jeho
vládu. Musíme s radostí vítat tato opatření, která
osvobodila náš t i s k . . . ”
Ministr informací říká. že jde jenom o neškodný
pohovor o jedné z mnoha možností. Jeho sekretář
dodává dost perverzně, že se lidé nemají bát myšle
nek.
Jsem tvor ustrašený.- Bojím se myšlenky o tisku
na povolení, o předpisované a odměřované svobodě
projevu. Děsí mě . myšlenka o omezení myšlenek.
Zneklidňuje mě, že se o něčem takovém, třeba i
jenom "neškodně” a jen tak neformálně mluví v
této zemi.
■■
V mém,mozku zvoní, zvonce na poplach a říkají,
že barva této vlády patří k nejtmavější šedi.
Aiterňáťivy neinspirují. Je však uklidňující vědět,
že jsou jenom neschopné, jenom hltavé a jenom po
krytecké. šedá jde ke všemu. Nosí se v každé době.
Důležitý je odstín.

Gustávovy dovolené

trpět nyní bolením hlavy nejspíš Gustáv Husák,
uskuteční-li se aspoň malá část toho, co se v
Helsinkách vyhlásilo jako dohoda. Aspoň částeč
né uvolnění režimu, větší, byť i režimem kontro
lovaný styk se Západem, méně rušené cestování
oběma směry, jakési ohledy na žádosti o spojení
rozdělených rodin apod. v době, kdy se ještě ne
daly plně zahladit pozůstatky "Jara", se mohou
zdát mnohým přece jen trochu nebezpečnější v
Československu než třebas v Maďarsku nebo Pol
sku. Z československého úředního zpravodajství
se však dovídáme, jak se mýlíme! Gustáv Husák
si totiž klidně jezdil po dovolených a to jak před
Helsinkami, tak i po nichi
Je ovšem pochopitelné, že opravdu příjemnou
dovolenou může prožít komunistický vůdce jen v
kolébce socialismu. Proto jsme se dověděli, že na
pozvání ÚV KSSS odjel Gustáv Husák krátce po
ženevské dohodě o datu závěrečné schůzky "na
dovolenců" do Moskvy a ukončil ji až 28. červen
ce, jen aby si doma sbalil kufry k odjezdu do
Helsink. Sotva se pak vrátil z finského hlavního
města, kde přednesl "pamětihodný projev" jmé
nem československého lidu, nepustil se ve vlasti
do udílení rozkazů, jak plnit něco z toho, co v
Helsinkách sliboval, ale s klidem odletěl znovu
na dovolenou a samozřejmě znovu do SSSR, ten-

jemník ÚV KSSS Leonid Brežněv s generálním
tajemníkem ÚV KSČ, prezidentem ČSSR Gustávem Husákem, který byl v Sovětském svazu na
dovolené. Vedoucí představitelé obou bratrských
stran projednali aktuální otázky mezinárodní si
tuace a dalšího vývoje. Leonid Brežněv a Gustav
Husák vysoce ocenili výsledky konference o evrop
ské bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách. Kon
statovali, že podepsaný Závěrečný akt i výsledky
konference v Helsinkách mají mimořádný histo
rický význam, zahajují novou etapu uvolňováni
mezinárodního napětí a pro evropské národy vy
tvářejí příznivé podmínky upevňování míru a roz
voje rovnoprávné spolupráce. Obě strany zdůraz
nily, že budou rozhodně a důsledně usilovat o
uskutečnění všech zásad vyhlášených v Závěreč
ném aktu.
Leonid Brežněv a G. Husák se navzájem in
formovali o zkušenostech z výstavby socialismu
a komunismu ve svých zemích a o plánech další
ho rozvoje a prohlubování hospodářské spoluprá
ce obou států. Setkání se uskutečnilo v srdečném
a přátelském ovzduší. Týž den se Gustáv Husák
vrátil do vlasti."
Snad by přece jen bylo správnější oznámit, že
šlo o pracovní dovolenou. Snad má Gustáv přece
jen starosti . . .
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Americké odborové
organizácie a zaměstnanost

Ministerstvo práce vo Washingtone vydalo správu o organizačnom vývoji v
• Dne 1. září 1310 se slavilo radostné veselí v do
mě ve Špýru na Rýně. Jan, mladičký syn císaře americkom odborovom hnutí v roku 1974. Podťa tejfo správy vzrástoi počet
Jindřicha VII. a Markéty Brabantské, podal tu ru odborové organizovaných vo všetkých odborových organizáciách na .24,200.000
ku Elišce, druhorozené dceři krále Václava II. a zamestnancov. To znamená, že za posledně dva roky, na ktoré sa správa mi
Guty. -Habsburské., Na vyhynulý rod Přemyslovců
vštípena tak byla nová svěží ratolest z daleké země nisterstva práce vzťahuje, pribudlo 4.8% odborové organizovaných. Ale aj tak
je odborové organizovaná len asi jedna štvrtiqa celkového počtu zamestnancov
lucemburské.
• Ředitelem na svou dobu moderně vybavené cí v priemysle, v pol'nohospodárstve> v obchode a vo veřejných službách. Na
sařské alchymistické laboratoře za doby Rudolfovy priek tomuto nízkému stavu odborovej organizovanosti má americké odborové
byl Tadeáš Hájek z Hájku. On a protokancléř k rá
lovství českého Jakobus Curtius de Senftenova se hnutie významné postavenie v hospodárskom a spoločenskom živote a obhajuje
přičinili o to, že se dostal ke dvoru slavný hvězdář záujmy všetkých zatnestnancov ve!'mi dokladné.
Tycho de Brahe. Tadeáš Hájek z Hájku — humani
sticky Nemicus — královský osobní lékař, zpraco V tejto súvislosti je há tak, že zamestnávatelía. cie najma v tých přípa
val po česku Matthioliho Herbář, na svou dobu vy dám na mieste pozname ale aj vládne úřady a po- dech, keď ide o pracovnú
nikající. Za něho dostupuje také astronomické bá nat’, že americký přacov- lícia si vysvětí’ováli usta- pozíciu lepšiu a lepšie
dání v Čechách vrcholu. Italský astronom jesuita ný trh je napriek neuspo- novenia emigračného zá platenú. Vládne úřady za
G. B. Riccioli nazval jeho jménem jeden měsíční
kráter. Tadeáš Hájek z Hájku se narodil 1. října kojivej zaměstnanosti stá kona veťmi liberálně. To čali s dokladnou kontro
le pre cudzincov ýeTmi aj preto. že šlo váčšinou lou cudzincov, čo sem při
1525 a zemřel 1. září 1600.
• Upálení M’. J. Husa 6. 7. 1415 v Kostnici vyvolalo atraktívny. Odhaduje sa. o také mlesta. ktoré nie šli na návštěvu a ktorým
v českých zemích vlnu nevole a rozhořčení. Také že v roku 1973 pracovalo sú příliš dobré plátěné a už povolenie k pobytu dáv
převážná většina české a moravské šlechty se při
dala na stranu protiřímské oposice, neboť husitský v Spojených štátoch výše o ktoré sa domácí zaměst no vypršalo.
požadavek zesvětštění všeho církevního jmění vy 2 miliónov cudzincov, kto- nanci neradi uchádzajú
Ale medzi odborovými
jadřoval'její touhu po uchvácení pozemkového ma rí nemalí stály pobyt v Dokíal’ bola v Spojených zamestnancami je k tejto
jetku církve. Proto ■na sjezdu české a moravské Amerike a teda nemalí štátoch dobrá zaměstna
. akcii nejednotné hradisko.
šlechty v Praze přivěsilo k protestnímu listu ze dne
2. září 1415 své pečeti 452 českých a moravských podl’a emigračných záko- nost', níkto o to ani pří Niektorí odboráři sú pro
šlechticů. V tomto protestním listu, poslaném kost nov právo na prácu. Boli liš nedbal, či popři 85 mi- ti tomu, aby sa cudzinci
nickému koncilu proti upálení M. J. Husa, prohla to váčšinou 1'udia, co při liónoch domácích námezd vypovedali z práce ak ide
šuje česká a moravská šlechta, že chce hájit věrné šli do Spojených štátov né činných sa přiživí aj o zamestnanie okrajové.
kazatele slova Božího “až do prolité krve” . Ale
mnozí z podepsaných později, husitské hnutí zradili. na návštěvně vízum s vý nějaký milión cudzincov Cíti sa například značný
• 1. září 1870 se narod'1 malíř Jan Dědina a 3. září slovnou doložkou, že nic na okrajových pracov nedostatok pďnohospo1895 malíř František Bidlo. První je znám jako sú oprávnění získat” riad- itých príležitostiach.
dárskych sezónnych za
krajinář á malíř zátiší, druhý hlavně jako karikatu ne zamestnanie. Vačšina
mestnancov a zamestnan
Teraz
však.
keď
sa
ne
rista.
• Hlas národa přinesl v neděli 7. září 1890 “re ich přišla z latinsko-ame- zaměstnanost’ zvýšila, za cov v domácnostiach. Tu
číná byť otázka zaměst to prácu domáci nechcú
portáž” o zřícení Karlova mostu, k němuž došlo rických republik.
po srpnových a zářijových deštivých dnech 3. záři
Odhaduje sa však, že nanosti
cudzincov bez přijat’ napriek tomu, že
1890. Po řadu dní se objevovaly v domácích i cizích teraz je už takovýchto oprávněného povolenia k sa aj tu .odmeňovanie v
časopisech obrázky Karlova moštu po katastrofě,
kdy bylo třeba všech pomocných sil, aby se co nej cudzincov, čo získali ně zamestnaniu vážná. Vší- posledných rokoch značné
rychleji odstranily spousty nakupeného dřeva. Při jakým spósobom zamest majú si jej aj vládne ú- zlepšilo (poťnohospodárzáchranných pracech utonulo 20 vojáků, kteří mají nanie, okolo 6 až 8 milió rady, aj odborové organi sky robotník dostane dnes
dodnes v Praze pomník před karlínskou Invalidov nov. Zamestnanie získali zácie. Odborové organizá na dlaň týždenne asi 110
nou.
dolárov). Domáci ju ne
• 3. září 1960 zemřel spisovatel lékař Antonín
chcú přijat’ už aj preto,
Trýb, který působil jako .vysokoškolský profesor na
jím roku 1921 zřízené dermatologické klinice v Brně v Praze, jejž projektoval architekt Josef Gočár. V že ak predtým pracovali
až do konce svého života. Svou historickou erudicí Praze se setkáme š mnoha dalšími díly tohoto mo v zaměstnaní ďaleko lep
a myšlenkovým obsahem, i jedinečným způsobem, derního architekta, :ať je to již stavba bývalé banky
s jakým Trýb přistupuje ve svých dílech k dějinným Čs. legií z let 1921-23, či Kaizlova hrobka s plastikou šie odmeňovanom, tak dofaktům — způsobem navýsost moderním — patří B. Kafky na vyšehradském hřbitově nebo dům St. stávajú na podpore v ne
obzvláště román Císař chudých k jedněm z nejlep výboru pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky v zaměstnanosti viac ako
ších románů s antickým námětem' v české literatuře Blanické ulici na Vinohradech, hlavně však kostel by zarobili ako sezónní
20. století.
sv. Václava ve Vršovicích — a konečně stále nepro
• Jungmannův přítel P. Antonín Marek, nadšený vedený jeho projekt -Národní galerie, jež měla být poťnohospodárski robotnípahslavista, byl tvůrcem filosofického názvosloví do postavena v bývaléi zahradě Odkolkovské. Josef Go ci alebo zaměstnanci v do
by obrozenecké. Sbírku vlastní poesie nikdy nevydal. čár, který zemřel 10. září 1945, je také spolutvůrcem mácnostiach. A tak akSebrané jeho básně vydal až Jan Jakubec v Novo- Kodetova pomníku ;V. Nováka v sadech Na Nebo- cia vládnych úradov . začeské knihovně. “Libirňský jemnostpán” se narodil získu a Kafkova pomníku botanika Sv. Přešla ve
medziť ďalšiemu vzrastu
5. září 1787 v Turnově.
Vrchlického sadech.
zamestnania cudzincov na
• Když za večerů opouštíme Národní divadlo v P ra
ze a obdivujeme je v záři reflektorů, napadají nás 9 Josef Václav Justin Michl se narodil 10. 9. 1810 čierno naráža takto na
slova jeho prvního ředitele F. A. Šuberta, dnes snad v Poličce. Gymnasium a filosofii studoval v Lito vázne překážky.
trochu pateticky vystihující silný dojem: “Stanouce myšli. Roku 1830 vstoupil v Lipníku do piaristického
Do diskuzie o soviethledíme v údivu na všechnu tu nádheru a krásu, řádu a 7. 12. 1841 byl v Praze vysvěcen na kněze
kteráž Zdvihá se před námi jako zlatý zámek v po První rok jeho působení (1834/35) spadá do Berou skych nákupoch obilia v
hádce, vykouzlený prutem velmocného čaroděje. A na, kde učil na piaristické škole a pak zde ještě pů Spojených štátoch zasiavěru není nepřípadným toto přirovnání: prokázalť sobil dva roky (1841/43). Zde se zamiloval do Miny
se býti skutečným divotvorcem, bohatým, báječným Fraňkové a na doporučení pátera Bělského, supe hol pozoruhodným spóso
ten chudý, opovržený národ český, vtěliv svoji myš riora školy, byl přeložen do Slaného. Těžký osud bom Zváz zamestnancov
lenku ve skutek tak veliký a krásný, jako je po Michlův, jenž byl velmi literárně činný, vylíčila po v nákladných prístavoch.
stavení důstojného chrámu umění v dobách strádání drobně T. Nováková v románě Drašar — tak totiž Na nedávnom svojom
byl nazýván podle usedlosti, z níž pocházel jeho rod.
a. nedostatků.” F. A. Šubert zemřel 8. září 1915.
• Kolikrát jsme naslouchali jejímu přednesu, když O Málokdo ví, že mladý klášterní kuchtík a později zjazde sa delegáti Zvázu
recitovala ve Smečkách Máchův Máj či Erbenovu tvůrce novodobého českého sochařství, Václav Levý, uzniesli na rezolúcii, že
Kytici! Zasloužilá umělkyně, recitátorka Ludmila Pe který se narodil 141 9. 1820, se vypravil za uměním nebudú nakladať na lodě
likánová se narodila 8. 9. 1915.
z Iňářského kláštera, tolik vzpomínaného O. Březi obilie pře Sovietsky zváz,
• 9. září 1890 se narodil operní pěvec Vilém Zítek, nou a J. Zeyerem: Na počátku osmnáctého věku
nezapomenutelný vodník z Dvořákovy Rusalky a Ke byl zdě hostem u otců augustiánů i Petr Brandl a dokial’ nebude isté, či do
cal ze Smetanovy Prodané nevěsty. Bohaté hlasové namaloval pro klášterní chrám obraz Nejsvětější dávky do Sovietskeho zvá
prostředky, objemný a sytě jadrný bas vřadily Zít Trojice, jenž je jedním z jeho nejrozměrnějších plá zu nebudú mať prenikaka mezi nejpřednější umělecké osobnosti v souboru ten. Jméno Petra Bfandla, portrétisty a malíře chrá vý vplyv na cenovú hladi
ND jak za éry Kovařičovy, tak i éry Ostrčilovy a mových obrazů, se;vrylo právem do obecného pově
Táli chovy.
domí jako symbol osobitosti českého barokního umě nu na domácom trhu. Dňa
• První důsledný projev kubismu v české archi ní. Zemřel však chudý a téměř zapomenutý dne 24. 12. augusta opakoval před
tektuře je dům U černé matky Boží v Celetné ulici září 1735 v Kutné Hoře.
seda Zvázu zamestnancov

v nákladných prístavoch
znovu tuto výstrahu a za
slal predstaviteLom far
mářských organizácií při
piš, v ktorom im vysvet1’oval stanovisko svojho
odborového zvázu. Zdůraz
nil, že jeho zvaz chrání
aj záujmy farmárov, pretože ak by v dósledku dodávok obilia do Sovietske
ho zvázu zdražili potravi
ny ako sa to stalo v roku
1972, tak by boli poškodení aj farmáři.
Percento nezaměstnano
sti sa znížilo v mesiaci
júli o 0.2,%. Nateraz je
nezaměstnaných asi 8.4%
pracovných sil. K tomu
však třeba dodat’, že zotavujúca
sa ekonómia
prejavila známky dyna
micky oživujúcej produkcie a tým aj vzrastu za
městnanosti. V tomto me
siaci totiž vzrástla zaměst
nanost’ o 634.000 osob.
Zaujímavý případ na
pracovnom, trhu sa vyskytol v Kalifornii. Tam tamojší členoviá Zvázu za
mestnancov v štátnvch
službách
nastúpili
do
štrajku
proti
vedeniu
vlastného odborového zvá
zu. To zrejme preto, že
nesúhlasia s taktikou, ktorú si vedenie zvázu zvoli
lo pri rokovaní o novů kolektívnu zmluvu.
V tlačiarenských podnikoch dvoch časopisov na
americkom středozápade,
Menneapolis Star a Tribu
ne, uzavřeli pozoruhodnú
pracovnú zmluvu, ktorá
potvrdzuje
prevladájúci
trend v americkom odborovom hnutí starat’ sa
viac.o zaistenie zamestna
nia ako o zvýšenie miezd.
Podťa tejto zmluvy uzavretej
Medzinárodnou
úniou ' typografov nebude
za budúcich 10 rokov z
389 zamestnancov prepustený z práce ani jeden
jediný zaměstnanec. Za
túto zaměstnanecká istotu dala únia typografov
súhlas podnikatďom previesť hociakú modernizáciu a automatizáciu v podnikoch, a v dósledku toho
premiestňovať zamestnan
cov, respektive prideťovať im nové pracovně zadelenie bez újmy na ich
mzdách. Stav zamestnan
cov sa bude moct znížovať len normálnym odchodom na odpočinok.
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Už nikdy ? (V)
Ferdinand
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Velký výběr vín, lihovin a piva

' * ' dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
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Ceník na požádání

Peroutka

Je Ibsenova báseň: "V údolí rodný domek vzpla nul požárem, já ruku k očím přiclonil, bych lepší
měl perspektivu."

;J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

Jak jsme už vzpomněli, po Hitlerově pádu — než se život zase stal obyčejným — bylo hlavní heslo:
'•PrefcoBat Hitlera", a někdy také "Překonat Hitlera v nás". Z normálního hlediska byla v Hitlerovi
sp«BSa toho, co snadno překonat: chatrnost myšlenek, bezmezná lhavost, knírek a směšné postoje. A
často m l místo aby mluvil. Ayšak události deseti let potvrzovaly, že Hitler ovládal nějaké politické
feswař svět trapně dlouho neodolá val. Tu se vyjevuje srozumitelná, prostá potřeba: svoboda, de■ateacie nemají být bez svého dostatečného, odolného politického umění.

1

Telefon: 42-4782

1 nebo: 104 Millers Rd., Nth. Aitona, Vic. 314-6281 1

1

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Exilová poezie

i Otozfca je: dovedou si svobodní lidé vládnout? S tou otázkou je to takové: buď si ji kladou svobod.*ř SMě sami, nebo ji budou klást jiní na blízku. Hitler a Lenin ji kladli a, jsou-li současné děje dobře
piw»vá*Tf# Leninovi ideologičtí dědici ji neúprosně kladou. Tu také platí horror vacui: kde by po■iiefcÉ umáH scházelo, tam se nastěhuje jiné poli tické uměni.

Mam před sebou tri básnické sbírky, které mají
společného snad jen to, že jsou napsány česky a
vydány v exilu. Jinak se jedna od druhé liší ve
PwBe jn ý ch drobů inteligence existuje zvláštní inteligence politická. Někdy k tomuto poznání člo
všech aspektech — kromě jediného, lásky k domo
vu. Ale i tento mocný cit je subjektivně vykládán
věk áhMpčfr až na konci svého života. Mezi možný mi situacemi je také tato: lidé výteční v některém
každým autorem rozdílně. Hlas každého ze tří básní
apiraM m i ébarm, ale bez poiíiické inteligence, se ocitnou v popředí veřejného života, na místech, kde
ků, o kterých dnes referuji, mluví o proměně, kte
.ItoJSvwo zasedl herec Richard Bur ton k soudu nad Winstonem Churchillem a posoudil
rou přináší život v exilu, z rozdílných hledisek a
lho>» ztoftwato vztafcm.
rozdílných životních zkušeností. Nejde pak jen o
myšlenkový svět autora, básnická fosforescence je
■tovňOB JWoBŠdb ftotoe se zachovalo po naše časy nejen jako jméno básníka, nýbrž i jako jméno repodmíněná fondem výrazové techniky a kompozicí
vk m m št
ustzýnraai a sám se nazýval "bube níkem revoluce", "přední stráží v boji za svobodu".
imaginárního obrazu. Exilová poesie bývá nejednou
a u m však i>i.mr natané revoiucio-nařské typy — po nezdařeném polském povstání byli to zejména
poznamenána subjektivními pocity smutku, který vy
jmhMí o a t o C — feSBdfcý szrjrd se v něm ozval. Řekl, že "mají v hlavě celé pralesy nevědomosti"
věrá z izolovanosti. U skutečného básníka však tento
depresivní a někdy až tragický moment nemůže zlo
a
* * Sweer n "veSSkě věJě svobody". Zachováváme to v paměti jako ranné dotum, kdy slova
mit tu mocnou sílu, která dává umělecké tvůrčí
'“ vmšrn wmátmŠtf* fegi* vqpAnvsKa. Jak vyspěla ta to věda od té doby? Je už schopna chránit státy
impulzy, naopak, bolest a utrpení poznamenávají
• ssmirmbft* t o n u » 6mm áijMBe, atovárně jméno da vové společnosti. Byl "prales nevědomosti" vykáautora a jeho dílo akcentem prožitého zážitku, zhod
cbt3
notí jej a zvětší úžící se zorný úhel pocitů osob
rkdJbJUw jBCGIinHB uSSC j 9 B E e gt»«yi c a "Ss25E.~ než byl zavražděn, si po taire provedl pronikavou ních vjemů. Exilový básník by měl proplout útesy
siláckého patosu a rétoričnosti, naivitami nejrůzněj
®iié 'E
*KWSÉkĚiSSSU^ 'JWfeiMEi, 3K. á .BKáfttrHti se 'sladí steskl: “Naše planeta žva kritiku rozumu. V traktátu šího druhu a křečovitostmi výrazového gesta.
E9B3kBKBS£E wikLfcgjaii. pE5Sí$"- ní. že je slyšet až na nazvaném “Nevědomý fi
- —• —v
Edice poesie Akt ve Švýcarsku vydala šestou publi
Bafcs 2 M
NtepíEn". Snese čtenář losof’’ psal: “Náš intelekt
a iz rrr SeA dM |filK nH |^|
úryvek "z čéjio fro ^ T ^ ’ je velmi omezený právě kaci: Roman štorch — Jaký je druhý břeh jara (1975,
str. 101, cena Sfrs. 10.- a poštovné).
m' gťyrifr'. ZsvĚ:
imumňbm: fa*™** [Sexe
KLe-cec osmnáctého sto tak, jako síla našeho tě
Mimořádnost této sbírky je dána . nejen citovým
C' vi( t . la". “Nikdy se nám ne bohatstvím (a výrazovou prostotou) a harmonickou
flQpsÉ Jeccžr: _=ti r>. p-. z
3
x s aBdRÍB^HH IttpBifE
srsí. fcg-ré mělo vliv i na podaří vysvětlit sebe.” formální kompozicí, ale i. výtvarným doprovodem
li pod p c a ^ a r iM M M M H
flB
K terý z žÚAWto&aMHBMpj sJBiÍl£93U£flttÍH£ÉMÍih£3ttW
iSSŤE z krále. D'»..’-n'ti “Nemyslíme stále, myšle a grafickým uspořádáním. Roman Štorch (1934) pra
ScscĚ7v= \-zěz.~.~. e '.íecl ní není naší podstatou.” coval v Národním museu a stal se spoluzakladate
t antú tě c s. £ Ž S flM n M
lem Klubu začínajících autorů a divadla poesie Elekt^■J igráťř- Š-řů
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řipská fesSuzrá rsáa. v zahraničí vydala v roce
1955 s |š e k dr. R Vlacha “ Kulturou z krize” a do1 doešfca v Efficí svobodsé tvorby, která byla při této
i instituci založena, vyšlo aa dvacet původcích titulů
české poesie, prózy a esejžstiky. Smyslem této edi
ce bylo uchovat a rozmnožit kritarní bohatství a
I tradici domova a přispět k šíření kultury ve světě
I — uzavírá dr. A. Kratochvíl poslední svazek této
knižnice. Poslední nejen ve smyslu chronologickém.
1 ale vůbec. Je to škoda a ztráta pro čs. exil a naše
i písemnictvu, že Edice svobodné tvorby přestává po
. dvaceti letech úspěšné činnosti existovat.
Poslední knížkou je básnická sbírka Pavla Javora
1J Chléb podaný hostu (1975, str. 58).
i
.

Přebrodil jsem
k ničemu jsem
Přebrodil jsem
smutný jsem a

moře, přešel mnohý most,
tady srdcem nepřirost.
moře, přešel světa půl,
tichý jak tulácká hůl — :

Úmyslně jsem vybral z Javorový sbírky čtyřverší,
1 které demonstruje emocionální proud, který provál zí celou básníkovu tvorbu a navíc nabízí svrovnání,
i jak obdobný pocit vyjádřil štorch, tyto verše jsem
f ' zařadil na závěr odstavce o jeho knížce. (Pokr. s. 6)
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Už nikdy ?
(Pokračování se str. 5)
(skoky. Avšak, jako v do
bě Rathenauově,
jako
;patrně ve všech dobách,
jež jsou cítěny jako kritické a převratné, nálada
.' píšících. lidí je jiná. Vy-jpadá to, jako kdyby, spi. sovatelé byli, nejpřístup
nější intelektuálním epi
demiím. Jako v tropech
bují vegetace, tak bují a
jeden na druhého se tlačí
nápady nedostatečně kont
rolované. Kdekdo
má
svou osobní Utcpii a
energicky ji doporučuje.
Spisovatelé se spokojují.
je:li jejich kniha úspě
chem jedné sezeny. Kdosi,
kdo přehlížel scénu, řekl,
že každý může být slav
ný na několik hodin. Ja 
kési .nutkání moderního
člověka a sp'sovatelů chce
být ukojeno a tápe. Ne

smírný mezinárodní úspěch měl film “Rebel
bez důvodů” . Avšak je-li
rebelie bez důvodů, je to
propast, která nemůže
být zasypána.
Jestliže “přicloníme oči,
bychom lepší měli per
spektivu” , jak dalece je
Hitler překonán? Byl ve
leknězem násilí.. Je nyní
ve světě, od západu k vý
chodu, násilí méně nebo
stejně nebo více? ‘To
nechť posoudí, kdo ráno
čte nebo slyší nejnovějši
zprávy. Kdyby bylo násilí
stejně nebo snad i více.
byli bychom oprávněni
usoudit, že Hitler vyhrál
bitvu v myslích a v pu
dech lidí? Ovšem. Hitler
páchal násilí ve jménu
státu. Nyní bylo násilí
jaksi rozptýleno a zaemokratisováno,
jestliže

The National Bank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
valeho dolaru
Tato kniha, která je zdarma, to prokazuje.

Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
. pracovat. Je pro .o znepokojující pozorovat, jak se
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “Vaše pemze a váš život” — “Your money
and your life” — právě teď tak cenná
- .- Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištěni pak, že je tato kniha
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
J-e to praktická domácí příručka-o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
"V''tese;
kupování nového
|
, : a
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auta, ptačení
daní, životních
pojistek, poplatků
z dědictví aíd.
Je. to též
zásobárna
informací
o jiných peněžních
záležitostech,
Požádejte c
výtisk ředitele
nejbbžší filiálky
Národní banky,
Netvrdíme, že
známe metodu,
jak okamžitě
odstranit inflaci.
ale touto knihou
můžeme zmírnit
její náraz. A to
je dobrv začátek.

|p National Bank
300-P-950

můžeme tak říci. Malé
skupiny i jedinci terorisují pro tu nebo onu svou
věc. Neřesti velkých pře
cházejí na malé. Jsou,
kteří praví, že páchají ná1
sílí ve jménu “let šedesá
tých” . V autoritativním
státě jsou chyby chybám;
vlády. Ve státě svobod
ném jsou chyby chybami
lidu, z něhož vláda vychá
zí. Zmíněný Heinrich Heine napsal ve své době;
“Třeste se, tyrani, my ta 
ké chceme krást!”
P ře d . americkým sou
dem stála slečna Susan
Saxe, absolventka univer
sity, obžalovaná z bankov
ní loupeže a z účasti na
podniku,
který
končil
vraždou. Dívajíc se soud
ci pevně do očí, slečna
prohlásila, že je vinna,
ale že se nekaje a ničeho
nelituje: “Ozbrojený zá
pas proti americkému stá
tu byl cenným a nutným
vyvrcholením politiky let
šedesátých". Její druhové
vyvrcholili tuto drahocen
nou politiku tím, že zabili
ředitele školy. Roku 1934
Hitler vyvraždil značnou
část vůdců své vlastní
strany, a záměrnými ná
hodami byli přihozeni na
hromadu i mnozí jiní. Pro
mluvil o tom v rozhlase:
“Na několik dní jsem od
sunul soudy a sám jsem
vykonával spravedlnost.”
Nesrovnávejme velké s
malými, ale není-Iiž prav
da: slečna Saxe také od
sunuje soudy a také sa
ma vykonává spravedl
nost? Jak velice tu byl
Hitler překonán - vnější
Hitler nebo “Hitler v
nás” ?
Ovšem, slečna Saxe je
detail v panoramatu ná
silí. které se otevřelo před
námi. Každý ví o divokém
proudu ve světě. Letaďa
a lidé jsou unášeni, vý
kupné je žádáno a bosíá-
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váno, vyslanectví jsou ob
sazována, rukojmí brána
a zabíjena, Olympijské
hry byly potřísněny vraž
dou celého teamu atletů,
japonští teroristé přišli na
pomeč teroristům arab
ským a samopaly stříle
ly bez výběru do davu pa
sažérů na letišti, jedenáct
dětí v Israeli bylo zabito
pro spravedlivou věc •jed
né skupiny. Kdo je vinnen nebo co je vinno?
Jak málo, skoro nic je
proti tomu stále ještě
diskutovaný a luštěný Dostojevského . Raskolnikcv.
který zabil jednu starou
lichvářku. A násilí zcela
ztratilo ostych. Je-li spá
chán teroristický čin, od
zabití jednoho člověka po
zabití desítek lidí, tero
ristická skupina se ne
skrývá a nesnaží se sma
zat stopy, nýbrž telefonu
je novinám. Vyžaduje, aby
noviny posloužily a aby
bylo obecně známo, že
ona, nikdo jiný, jej spá
chal. Někdy se dvě skupi
ny přou o zásluhu, někdy
se teroristé dávají foto
grafovat, jakoby se spo
léhali, že jsou dostatečně
chráněni nedbalostí, roz
pory a rozpaky světa. To
vše je známo. Ale jak to
odpovídá na otázku, zda.
Hitler byl překonán, zda
jeho jed byl vyloučen.
Toho dne, cc toto píše
me, jsou v novinách tři
zprávy: unesený Angličan
v Ugandě prý snad bude
osvobozen, kdežto unese
ný americký plukovník
prý asi bude zabit. Sku
pina. která ho unesla, si
od toho slibuje, že arabsko-israelský konflikt ne
bude urovnán, nýbrž zo
střen. A třetí zpráva: telévise připravuje novy
velký program ' 'Nejsilněj
ší muž na světě". To nás
přivádí k otázce titanísmu.
(Pckrač. příště)

PEČEME PO N AŠÍM
Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
* BRIOŠKY * BOSŇAKY * GRAHAMŮV CHLÉB
CONWAYS
CAKES,
maj. B. & E. Dvořáčkovi,

cukrárna a pekárna,
192 Commercial Rd , Prahran. Víc.
(naproti tržnici). Tel. 512415
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OPT O

I Capitol House, 113 Swanson Sf.,

(\
J

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky á slovenský
'
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
' Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer.'
ale v sobotu je zavřeno.
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RÁM UJTE
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
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112Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.
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nebo: 42 Howard St., North Melbourne .

Telefon: 329-8038
nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou -na skladě ve velkém
rýběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.
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514 Riversdale Rd., CamberweU
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(proti tržnici) — Telefon 82-5736
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Krajanům poskytneme 15% slevu
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Exilová poezie
(Pokračování se str. 5)
Javorův filosofický náboj výrazněji sleduje' rysy
české krajiny a melodii domácího života, tento rys
nostalgie je mnohem výraznější u poúnorových než
u posrpnových emigrantů. Toto ovšem není podstat
né. ani jako generační rozdíl zrcadlící se ve sklad
bě veršů, jejich vázanosti, volbě výrazů a úporněj
ším hledání kladů: Mladší generace je spíše pesi
mistická. Nejsem ovšem vůbec na pochybách, jakým
způsobem Javor zasáhl do vysoké úrovně exilové
básnické tvorby vytříbeným a kultivovaným veršem,
nelíčeným a nerafinovaným jazykem a citovým fon
dem. Obohatil ji. neotevřel ale novou perspektivu:
“novým jarem zraňován . . . odkrývám své staré jiz
vy” .
A pak znovu světem vyhnán z domoviny,
až k své šedesátce, vždy jsem pevně stál, )
zpěvem, vzletným slovem plašil stesku stíny, :
řeč a víru otců jsem si zachoval.

Tímto čtyřverším uvádím třetího autora dnešní
poznámky o exilové poesii — Josefa V. Tománka.
Verše byly • vybrány z poslední Tománkovy knihy
Plamenný čas — básně, snímky a fakta (vydal
Hlas — Voice, edice knih a hudebnin, New York,
1974, str. 277, cena US S 3.50). Tománek, Volyňský
Čech, literát, hudební skladatel, vydavatel, vlastenec
a ryzí člověk, má své místo v čs. tvorbě. Tománkova
práce je upřímná, nevyumělkovaná a jistě má své
příznivce. Snad nejlepší obrázek podává Tománek
sám o sobě v předmluvě ke své poslední knize: j
“Poesie, která si nečiní nárok na vyšší uměleckost
a která nečeká na pochvalu, smí hovořit jinak než
poesie- tzv. umělců oficiálních, .kteří se vždy mu
sejí tak trochu více ohlížet po hlasu kritiků. Ale
já jsem chtěl nějak varovat před nebezpečím mezi
národního zločinu a nevěry., malomyslnosti nebo (za
se dravé . expanse . . . Pokud dokáži, aby aspoň ob
čas se někdo zamyslil, zvedl hlavu a znovu začal
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Friedrich Torberg: Teta Joleschová aneb Zánik Západu v anekdotách
Michal Racek :

(Langen-Mueller, Mnichov 1975)

Svět, ktery válka smetla

Třebas je většina Torbergova díla přeložena do mnoha jazyků, některá do
konce do slovenštiny a češtiny, přece je asi tento rakouský romanopisec, po
vídkář, básník a esejista našim čtenářům poměrně málo známý. Sotvakdo ví,
že ho, vídeňského rodáka, za jeho studií v Praze objevil pro literaturu tehdejší
redaktor deníku PRAGER PRESSE Max Brod, že byl jako nejmladší člen
přijat do tzv. pražského básnického kruhu, že debutoval tragickým románem
ŽÁK G ER B E R , že kromě této úspěšné prvotiny napsal sedm jiných románů,
mezi nimi DRUHÉ SETKÁNÍ, jehož děj se odehrává v poúnorovém Českoslo
vensku, že emigroval do Ameriky a po svém návratu redigoval kulturně po
litický časopis FÓRUM a že je jedním z předních bojovníků proti kultu Bertolta Brechta.
Vzpomínky na tetu Joleschovou, o nichž budeme hovořit a které v krátku
dosáhly třetího vydání, nejsou obyčejnou autobiografií, kterou — jak se v
poslední době zdá — se cítí povinen sepsat každý veřejně činný člověk, když
dosáhne určitého věku. Samosebou, i tu hraje úlohu autor sám; stojí však, řekli
bychom, na okraji děje, referuje o tom, co zažil, co slyšel od svých přátel.
Není tedy hlavní osobou, je pouze jakýmsi pojítkem, nenápadným a skoro ne
pozorovatelným. Torberg volí právě opačnou cestu, než kterou se dávají už
zmínění autobiografové. V jeho memoárěch jsou "hrdiny" druzí lidé.

Z drobných faset, z
malých příběhů, které
jsou většinou vypointovány anekdoticky, si vníma
vý čtenář lehce složí
zašlý čas: zdánlivě se roz
kládající, hektické pomě
ry I. Rakouské republiky
a později federovaného
Rakouska, zvykajícího si
na život bez císaře, ale
už s nepřehlédnutelnými
zárodky nacismu, zanese
ného sem ze sousedního
Německa;
poválečnou
Prahu, živnou, půdu kul
tury a demokracie a její

neodvratný konec; a ko
nečně život německých
emigrantů ve Španělsku,
v Portugalsku a ve Fran
cii, kterou tak působivě
zachytili Carl Zuckmayer
a Erich Maria Remarque.
V každé této epoše, byť
se zdála sebebezstarostnější, cítil Torberg - po
dle vlastních slov - blí
žící se zánik, který se zá
konitě dostavil, aniž proti
tomu mohl některý z je
ho statistů cokoli udělat.
Statisté zalidňují scénu
Torbergových vzpomínek.

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

KONEC ČS. SAMIZDATU
Jaroslav Kujeba

V sedmém roce československé normalizace zji
stili na ÚV KSČ, že slovenský a český lid stále ještě
nejde v jedině, přísně vyřízené řadě za svými vůd
ci, ba že se zdráhá čím dál tím víc kráčet za sebou husákovským pochodem vstříc lepší socialistické
budoucnosti. Stb zjistila, že mezi lidem veským i
městským kolují v nebezpečné míře opisy literár
ních, politických i filosofických děl, která ^soudruh
cenzor nejen neschválil, ba která se mu vůbec ne
dostala do ruky, zatímco básně Jiřího Taufra, romá
ny Donáta Šajnera, filosofické spisy Vasila Biťaka
a sebrané výroky Gustava Husáka tlely v policích
knihkupectví a knihoven, kde se na ně usaMval
prach a pavoučí. Samizdat se takové neschválené
literatuře, která nepoznala červené tužky naší svo
body, říkalo a ÚV byl vyděšen, třebas i čs. samizdat
se řídil vzorem Sovětského svazu.
Bylo svoláno tajné zasedám politbyra, na němž
se předčítaly úryvky z některých takových prací.
Dva členy však ranila mrtvice hned po první ukáz
ce, druhé dva museli odvézt po hodinové recitaci
zasloužilé umělkyně Světly Svozilové do Bohnic, kde
v zuřivosti znásilnili několik ošetřovatelů, než byli
zpácifikováni po způsobu Zinověva, Kameněva a Bucharina. Když soudruh president viděl hrůzné ná
sledky pokusu seznámit přední -pionýry _ revoluce s
myšlenkami nepřítele, okamžitě četbu přerušil a ^—
sám v hloubi své ušlechtilé advokátské dušičky otře
sen slyšeným — žádal návrhy, jak čs. samizdatu
-učinit- přítrž. Vasil Bifak, muž slynoucí životní moud
rostí a stylistickou obratností, věděl radu hned.
“Zabavte psací stroje!” , volal do stísněného ti
cha, přerušovaného klapotem třetích zubů soudruha
Svobody, který k onomu důležitému zasedání vstal
ze skoromrtvých. “Prodávejte průklepový papír jen
na zvláštní povolení zvláštního oddělení ministerstva,
k němuž bude kromě obvyklých kádrových posudků
nutno přiložit očkovací vysvědčení prarodičů z mat
činy strany, potvrzení o zaplacení dávky ze psa, lé

telů. Jsou tu i historky o
docela bezvýznamných li
dech. o vrchních v ka
várnách a jejich hostech,
a třeba i o ženě, prý ty
pické pro zašlé Rakousko
-Uhersko, která dala vzpo
mínkám jméno, o tetě Joleschové, ženě moudré, ale
i vtipné, naprosto svéráz
né, která mívala jako typ
na celé příbuzenstvo vel
ký vliv. Zde příklad, kťe
rý to ilustruje:
V ■ převratných dnech
po první světové válce
obsazovala tlupa Rudé
gardy redakci vídeňského
listu Neue Freie Presse.
V čele bojůvky byl “ší
lený
reportér”
Egon
Erwin Kisch. Na schodišti
se vetřelcům postavil v
cestu Kischův strýc, náro
dohospodářský redaktor
listu, a mezi příbuznými
se rozvinula tato debata:
“Co tady chceš, Egone?”
- “Jak vidíš. Obsazujeme
vaši redakci.” - “Kdo my?” - “Rudá garda.” “A proč chcete obsazovat
právě Presse?”- - “Proto
že je to bašta kapita
lismu.” - “Nebuď směšný

Autor o nich vypráví nepolemicky, ale se všítti
vtipem, kterým se vyzna
čují jeho polemiky. Před
čtenářem defilují podivíni
a originály; jsou tu pří
hody o českých kuchař
kách a kartářích, o lite
rátech a “literárních’’ ka
várnách, o Egonu Erwinu
Kischcvi, o redakci Prag'er Tagblattu, slavného
pražského německého li
stu, kolem něhož se. sou
střeďovala elita demokra
ticky smýšlejících němec
kých novinářů a spisova (Pokračování na str. 8)

kařské dobrozdání o stavu brzlíku a štítné žlázy, ja
kož i třemi očitými svědky podepsané prohlášení o
tom, co žadatel dělal ve 3 hodiny 12 minut odpoled
ne 4. prosince 1942 a 1956!”
V jásotu, který doprovázel převratnou ideu s. Bi1’aka, zanikl naštěstí šepotavý dotaz soudruha Svo
body, který naléhal na soudruha Kapka, kde je Sá
ša. že by ho chtěl osvobodit ze spárů Brežněva a
Kcsygma. Kapkoví se však brzo podařilo tazatele
přesvědčit, že Dubček právě přednáší v kroužku
chovatelů drobného zvířectva pro Jundrov a okolí
na terna “Strana a výskyt lišaje pryšcového v třetihorách v Pálavských vrších” a s. Svoboda se uklid
nil; z toho je patrný jednak humanitní postoj strany
k bloudícím členům, jednak síla ideologické pravdy.
Návrh byl poté jednomyslně schválen a vzápětí
vytrhly do pole čety pracovníků ministerstva vnitra
a zabavovaly u soukromých i juristických osob pišmašinky; ukázalo se však, že tímto obětavým n a
sazením zaostávají nebezpečně jiné způsoby boje pro
ti politické diverzi a stav elitního policejního sboru
musily být ztrojnásoben. V nejvyšší nouzi se zase
osvědčila bratrská solidarita socialistického tábora:
státy Varšavské smlouvy vyslaly okamžitě pomocné
brigády. Nejlíp vycvičeni byli opět příslušníci KGB,
kteří — aby odstranili nebezpečí jednou pro vždy —
posílali zabavené stroje do Sovětského svazu, kde
byly dány k dispozici udavačům, donašečům a ji
ným zasloužilým pracovníkům, čímž se zase radost
ně zalidnily přístavy Souostroví Gulag.
Reakce však nezahálela. Přísné podmínky nákupu
kancelářského papíru, obcházela enormní spotřebou
zmizíku a jiných prostředků, kterými rouhavě vy
mazávala zlatá slova soudruhů Hájka, Douděry, Svá
rovské a .jiných Havlíčků 70. let XX. věku; dokon
ce si troufala i na nesmrtelné vývody Sávy šabouka. Jakžtakž vybílené stránky stranického tisku po
pisovala obhajobou svobody (jako by nějaká bez do
hledu strary byla možná!) a opravdovým uměním
(jako by nějaké rostlo někde jinde než na Dobří
ši!). Když jejich psací stroje vypátraly bdělí orgá
nové, byť je třídní nepřítel schovával do kořenáčů,
-zakopával na zahradě jako poklady ve středověku,
zazdíval do družstevní výstavby, zavěšoval je do
korun hrušní a jabloní jako budky pro špačky, sáhli

NAD SLOVEM
MAMINKA
(Psáno o maminčiných narozeninách)
Slovo maminka
je složeno ze samých klávesnic
a můžeš na ně zahrát píseň
jež volá jako stříbrný potůček
nebo tě obeplouvá jak oblaka z hedvábí
Jen vyslov písmeno "m"
a zabořil jsi hlavu do měkkých podušek
matčina ruka na tobě spočinula
jak motýl na znaveném květu
Zazpívej "a" ve slově máma
a slyšíš jak dálka zabolí
ale matčina dlaň ji svine jak koberec
a kam se poděl prostor a jeho řeřavění
Vyslov si tiše " i" To vánek
konejšivě zpívá
a kdejaké místo bolet přestane
A celé slovo zpívá
když na ně zahrát umíš
Když přijde správce čas
a prohlásí že život písní musí zkrátit
zákonitým rezavěním
Popros hvězdy a ruku jež je po nebi
rozvěsila
Snad ti projeví milost
a dají ti olej abys jím pohladil
zámek klavíru a znovu otevřel
A do dveří dej penfagram
z květin slz a meteorů
aby tě Čas už víckrát neobtěžoval
A vezmi slovo maminka
pohlaď ty sladké klávesy
a hraj a zpívej

tito reakční zlotřilci bez skrupulí k průpisovým -tuž
kám, které, jak se ukázalo pokusy v Bartolomějské.
dosáhly tolikéž průklepů jako normální psací stroj.
Ale i tu si věděla strana rady. Ke každé průpisové
tužce se dostal v papírnictví jeden estébácký elév,
který dbal na to, aby se psaly jen patřičné věci, a
vždycky ráno pečlivě změřil obsah patrony, zda
občan, jemuž strana projevila důvěru prodejem prňpisové tužky, tuto nezklamal a nepsal v noci třeba
verše.
Než nátlakové skupiny nelenily. Vrátily se do feu
dalismu, a spisovatelé, zabloudivší v bludišti de
mokratických svobod, začali psát husím brkem, při
čemž vůbec nedělali rozdíl, zda je vyrvali z husy
nebo z husáka, který byl nedávno prohlášen za po
svátného ptáka, protože z jakéhosi neznámého důvo
du jej občané pojídali mnohem raději než husy a
hrozilo nebezpečí, že vymře jako blboun nejapný.
Někteří neposlušní intelektuálové ryli ■své škodlivi
ny dokonce do vosku, do kůry stromů, do kamene
a vyskytli se i tací zarputilci, kteří napsali milost
ný román na stěny Demánovských jeskyní: původ
ně se mělo zato, že jsou to verše praotce Čecha,
teprve sovětský trakíorista Kukačkin dokázal, že
jde o dovedný podvrh českého spisovatele, pracují
cího po srpnu v jednom JZD.
U Prašné brány a na Hradě bylo ovšem jasno,
že se za těchto okolností musí na samizdat opačně.
Místo sisyfovsky marného zápolení s autory vyhlá
sil XV. sjezd nemilosrdný boj proti čtenářům. Ve
školách všech stupňů se s okamžitou platností pře
stalo vyučovat čtení a psaní a rozšířila se politická
výchova, takže do dvaceti let se Československo
probojovalo do čela socialistických států co do ideo
logického uvědomění,, ale i na první místo na světě
v analfabetismu. daleko před domorodce neprobáda
ných krajů Gran Chaca a Amazonky. jakož i před
sovětské akademiky.
Toto rozhodné opatření přineslo kýžený úspěch.
Do padesáti let nebylo ani jednoho čs. samizdatu.
Normalizace byla zdárně ukončena. Kulturní úroveň
českého a slovenského čelověka se zvýšila tak. že
tehdejšímu čs. ministru školství a kultury byla udě
lena Nobelova cena za literaturu za to, že úspěšně
dovršil deliteralizaci čs. literatury.
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Zemský ráj to
— na pohled
(Pokračováni se str. 3)
: V dobách, na něž vzpo
mínám, se do Českého r á 
je jezdilo na 'čundr. Re.žim zlikvidoval trampy i
.skauty jako přežitek ka
pitalismu. Do přírody vy
táhla “dělnická vládnoucí
třída” . Nezdá se však, že
by o ní soudruh

tor hovořil
:láskou:

s

redak

velikou

"A rodinky s dětmi,
spokojení, úspěšní, vypa
sení, bezohlední, líní, hod
ní, nadšení,
vypočítaví,
nároční, skromní masoví
rekreanti, kteří si předem
prostřednictvím
Čedoku
anebo soukromě zajistili
dovolenou v některém z
ubytovacích zařízeních či
, v přeplněném autokempu,
si mnou ruce."
"Novodobí nomádi, táh
noucí v benzínem, pra
chem a výfukovými plyny
zapáchajících karavanách,
už zjistili, že tato éra ma
sového ‘ honu na přírodu
patří jim . Vyhnáni proto
budou všichni, kdož ruší
jejich pohodlí, jejich klid
ný odpočinek na nafuko
vacích matračkách."

Ale ale, takhle se mlu
ví o našich pracujících:
Dokonce se škodolibostí?

ho betonového bufetu u
mola. čekali půl hodiny, a
dalších dvacet minut trválo, nežli na nás došla řada v druhé frontě na pivo, čepované důchodkyní
brigádnicí;
jediným
zdrojem nočních radovánek v Doksech, kam během sezóny přijede utrácet své peníze na milión
lidí, je vinárna Sparta,
přezývaná "U druhé ligy", ale do té se dostane
jen pár desítek šťastlivců, tlačících se u vchodu
dávno před oteyřením."
"V restauraci Sedmihorky se tén den, kdy jsem
se v ní chtěl naobědvat,
podávala pouze čtyři jíd
la. Jedno z nich, myslím
že haši, mi číšník důvěrně a šeptem nedoporučil.
Půl
hodiny
předtím
jsem seděl za stolem v
restauraci na zámku Hrubá Skála. "Obědy ještě nemáme," povídá mládenec
v bílém kabátku a německy totéž zopakoval rodince u vedlejšího stolu.
"Už je poledne, pane
vrchní," řekl jsem důraz
ně. "Já vím," odvětil,
"jenže ze zámku mi ještě
nepřivezli jídlo."
Když
jsem se po hodině vrátil,
s úsměvem mi sděloval,
že jdu pozdě. Jídlo už je
snědeno."

DOMOVA
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Czechoslovakian Country Club v NSW.
$
fl3
srdečně zve své členy a přátele na
<
£
POSVÍCENI,
£
SB
33 které pořádá pod záštitou manželů Bláhových c
25
v sobotu 20. září 1975 v sále “Austral” ,
í
5S
Edmondson Road, Austral, NSW.
I
g
g Začátek v 6 hodin večer, konec v 1 hodinu. J
g
K tanci hraje Kašparova kapela.
i
2g
8
g Vstupné $ 5.- včetně večeře. Posvícenské koláče?
8
5 a nápoje dostanete za mírné ceny. Bohatá tombola.?
*

2 Čistý výtěžek ve prospěch C. C. C. na stavbuj
tel. 728-1170 (Blá-<
604-4267 (Rutar)J

JDxlubovny. Reservování míst:
fShoví), 606-5454 (Honzátko),
J
i>
=

;~~
[
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CONTINENTAL RESTAURANT

!1> za cenu stále nejlevnější v Sydney? Pochutnat si
; na PRAVÉ ČESKÉ KUCHYNI? Navštivte

“ STEIN D LER”
,
1
u
197 Campbell Str.ř Darlinghurst, NSW.
! Kromě české kuchyně máme též velký výběr
I1I jídel pro německé, rakouské, polské a maďarské
\' ' zákazníky a připravujeme jídla na objednávku
'']pro svatební hostiny a jiné příležitostné oslavy.
;
í!

\

<
i

* Nové klimatizační zařízení,
Srdečně zvou Věra a Karel Mrázkovi

(Pokračování se str. 3)
a koukej mazat.” “Pau
le, podceňuješ’ sijuaci. Ve::
jménu revoluce tě vyzý
vám, -abys uvolnil vchod.
Jinak . . . !” - “Dobře,
Egone, ustupuju násPí.
Ale jedno ti řeknu: ještě
dnes to píšu matince do
Prahy.” Podle spolehli
vých zpráv dal prý nato
Egon. Erwin Kisch rozkaz
k ústupu.
Torberg cituje ještě vý
rok, který dává tušit, že
to Kisch se svým komu
nistickým přesvědčením
nemyslil tak docela do
opravdy. Rozhovor se ko
nal v Paříži krátce před
druhou světovou válkou.
“Víš,” řekl Kisch, “mně
se vlastně nemůže nic
stát. Jsem Němec. Jsem
Čech. Jsem žid. Jsem z
dobré rodiny. Jsem komu
nista . . . Něco z toho mi
pomůže vždycky.”
Právě tak jako v Ra
kousku zajímá Torberga
převážně židovský živel,
soustřeďuje se na něj je
ho pozornost, když vyprá
ví o Praze. Jeho zájem ie
tu ještě zúžen: vypráví
vlastně jen o německých
židech. Věnuje jim celé
dvě kapitoly, ale vrací se
k nim i jinde. Jedna z
oněch kapitol, nazvaná
“Pražská hierarchie” je
snůška anekdot o nejty
pičtějších postavách této
většinou finančně dobře
fundované
společenské
smetánky. Literáti, advo
káti, herci, bankéři, ša
chisté, karbaníci, lvi Pří
kopů se scházeli v kavár
ně Continental a v kavár
ně Urban. Jejich společný
charakteristický rys vy
stihl Torberg takto: “žád 
ný Pražan, ať literát ne
bo ne - v podstatě však
byl literát každý, nebo se
za něj aspoň považoval,
i když nikdy neuveřejnil
ani řádku, považoval se
dokonce za lepšího, než
byli ti veřejně uznávaní prosím vás, kdo už je

Známá česká firma
i
Vida, až se vrátím do V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. L
-"Novodobí nomádi, ma míst svých vzpomínek, bu
soví rekreanti, se však v du si muset vzít sebou 1
mnoha případech
raduji kus salámu. Nesmím ale i
předčasně a jejich nadše
ní bývá schlazeno tvrdoi vypadat jako tramp, ti se i
životní praxí. Na jedno i tu netrpí.
výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, !
pěti teplých jídel v sa
"Představte si, jak by ( ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
moobslužné
restaurac to vypadalo, kdyby se v
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
Strahováček na pláži v lese rozložilo tisíc kluků
Doksech jsem se v dlou a každý z nich šel jen i i Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA {
u svých obchodních zástupců
hatánské frontě sunul de jednou na záchod."
.
nebo přímo u výrobce.
Ono totiž v Českosloven i 1
le, nežli dělalo mému ža
Větší zakázky k různým příležitostem
|
ludku dobře; na vymáče sku neexistují v přírodě l
: | dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny. .
ný párek jsme u moderní sociální
zařízení, jaké i!
VAŇHA'S PRODUCTS CO. P/L.
najdeme v Austrálií často , 1
216 Devonshire St.
I
Nové instalace,
i na nejcpuštěnějším mí , i
Surry Hills, NSW. 2010
i
opravy a údržby
stě. V mé zemi je zato (i
Tel. (Sydney) 69-68Š9
,
ELEK TR ICK ÉH O
víc esenbáků s pokutový
jakož i
MELIORA
KENNELS
HODINAŘ *
ZAŘÍZENÍ
mi bloky v rukou.
O- dovolené nám svěřte
ILA T N ÍK *
všeho druhu
svého pejska.
"Stalo se, že během je
V E Š K E R É OPRAVY
diného rána vybral jeden
Jednotlivé ubytování
STEVEN VARDY
n v T ů A DOMŮ :
7 x 5 m.
příslušník VB na poku
590 George St..
tách tisícovku - a to dá
Přijímáme
matovaní, pokládání
Sydney
val nejnižší, dvacetikoru
tapet, truhlářské práce
hárající feny
(proti Trocaderu)
apod. provádějí spoleh novou sazbu!"
Udělejte si
Vzpomínkový' výlet do Velký sklad zlatých a j.
livě spojené firmy
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ
TATRA ELEC T R IC S,
Českého ráje už asi ne šperků, hodinek atd.
Lot 2,
Licensed Contractors
Opravy se zárukou.
uskutečním. bylo by- to
Cedar Creek Rd.,
a
Mluvíme česky
příliš velké zklamání. Ne
THIRLMERE,
GEORGES
a slovenský.
má smyslu si něco na
NSW. 2572.
SERVICES CO.
Telefon: 61-8579
Tel. 046 - 818426
mlouvat, už je rájem jen
24hodinová služba
Telefon (Sydney)
. podle jména. A tak je to
387-3381 nebo po běžné
všude, ujišťuje nás Mla- j
prac. době 30-8874dá fronta.
jsou buď zakázané nebo ROZHLASOVÉ STANICE
"Na veřejnosti se ne příliš drahé pro obyčejné ABC uvedou v příštích
používá termínu "odepsa ho člověka. Doma se do dnech Ve většině austral
ná krajina", síe každý,
ských hlavních měst tři
kdo v tornito oboru pra volená už nějak proklepe čtvrtěhodinový pořad na
SWISS TRA1NED
cuje, jej zná a přinejmen - s frontami na jídlo a zvaný Lidová hudba v
WATCHMAKERS
ším v duchu používá. V s dalšími nepříjemnostmi, Československu, který se
K. Ebner
Krkonoších1stejně jako v které by v cizině člověk stavil Jaroslav Kováříček.
19 York St.,
Českém ráji anebo na Šu
je tématicky za
neměl. Stát se o blaho Pořad
SYDNEY
mavě." f
měřen k jaru. Poprvé uvchod do Wynyard Stn.
V Černě v Pošumaví rekreantů příliš nestará . . vede pořad sydneyská sta
(naproti pohyb, scho tráví dovolenou na 50.000 Ale vlastně je to pro ně nice 2FC a to 10. září od
dům). Telefon: 29-7543
23.15 do 24 hodin.
1 lidí. Cesty do zahraničí výhoda.

I

Werfel, jeho otec měl rukavičkářství v Mariánské
- (žádný .--.Pražan, říkám
yám,,' nenašel nikdy na
Praze ani chlup špatný
(zatímco v takzvaně bod
ré Vídni byla běžná nej
ostřejší kritika, od Nestroye přeš Karla Kráusé až ke Qualtingróvi),
žádný Pražan nikdy ne
zaváhal považovat Prahu
za pupek světa a sama
sebe za pupek Prahy
Z českých postav se tu
krátce mihnou Adolf Hoffmeister a Michal Mareš,
bohém, píšící jak česky,
tak i německy, původně
uzenář, kterého Torberg
charakterizuje jeho větou:
“Víš, já nejsem antise
mita. Ale" jediné, čo židé
opravdu vynalezli, je ma
lé pivo.”
Referát o Torbergově
knize by nebyl úplný, kdy
bychom se nezmínili o je
ho vřelém poměru k praž
ské němčině, která opo
vrhovala přehláskami a
měla vlastní slovosled a
slovní zásobu, ovlivněné
stykem s českým živlem.
V TETĚ JOLESCHOVÉ se
vyskytují české výrazy,
české vokativy, ale pře
devším spousta nefalšova
né lásky k Praze, k Masa
rykovu
Československu.
Už proto ji doporučuju
českému exulantu, který
někdy jakoby rád zapomí
nal . . .
J. S.
Zašleme:
1. NOVÝ SEZNAM

knih - ohromující
výběr,! 2. ROZHLEDY,

literární časopis
(24 stran), jednotí,
čísla S 2.-, roční
předplatné $ 9.3. SEZNAMOVÁNÍ

partnerů. Pište si
o informace.
Nová
adresa■
CENTRUM,

Box 3458 STAČ.,
Hamilton, Ont.,
CANADA.

Contin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK"

129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
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Helsinky a právní řád
Alois Rozehnal

Války mají svůj rituál, podle něhož zpravidla nekončí poslední bitvou, nýbrž mírovou smlouvou.
Vítěz si zajišťuje mír, aby si zabezpečil výsledky války. Podmínky míru proto diktuje vítěz a ne po
ražený; Každý dravec potřebuje klid, aby strávil svou kořist.
Druhá světová válka skončila, ale vítězů bylo mnoho a dlouho se nemohli domluvit na podmínkách
míru. Po třech desetiletích se největší dravec chopil iniciativy pod mírumilovným heslem bezpečnosti
Evropy, aby si zajistil výsledky války a dalších dobyvačných nájezdů. Bylo jich tolik, že byly pochyby,
zda a kdy skončila poslední válka.
Třetí světová válka se stala takto tichou záleži tostí Sovětského svazu a řady porobených národů.
Trvala třicet let (1945 - 1975) stejně jako před třemi stoletími (1618 - 1648) a skončila porobou desítky
napadených národů s více než sto milióny obyvatel za Železnou oponou. Svobodný svět by si toho má
lem ani nevšiml, kdyby nebylo Alexandra Solženi cyna, který se proto stal stejně nepohodlný na Vý
chodě jako na Západě, když pravil:
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tisk, obálky, krabice, kartony a papírn. potřeby ?
34 Leicester Street, Carlton Sth., 3053
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Telefonujte o nezávaz. nabídku: 347-3400

?

-ní_ čs. právního řádu bez ohledu na to, kdo bude
mít prospěch z tohoto převodu dědictví, zda čs.
stát^ nebo čs.^ dědic, zda se přijetím dědictví nevy
dává ^čs.^ občan v nebezpečí trestního stíhání pro
zahálčivý život (přížrvnictví) a kolik mu zůstane.
Zásada veřejného pořádku má dále rozhodující
význam v mezinárodních smlouvách o odškodnění za
"Nepochopili jsme, že třetí světová válka se odehrála jinak, než ty předcházející. Nezačala hřmof- ztrátu majetku při znárodnění. Na této zásadě spo
ným vyhlášením války ani útokem tisíců letadel, nýbrž nepozorovaně a pokradmu vrtala v ochablém čívalo odškodnění amerických občanů podle zákona
těle světa. Užívala celou řadu krycích jmen: 'demokratické' změny, schválené lidem na sto procent; USA (International Claims Settlement Act, 1949, Pub
studená válka; mírové soužití; normalizace; realistická politika; mezinárodní obleva (détente); ob lic Law 85-604) a podle pozdržené dohody parafované
5. července 1974, nebo rakouských občanů podle
chodní vztahy — sloužící pouze k posílení útočníka.
smlouvy z 19. prosince 1974. Znárodnění bez náhrady
Spojené národy se staly pódiem, ze kterého je Zá pad zesměšňován. Toto všechno jsou známky bru se jako konfiskace příčilo zásadě mezinárodní spra
tálního zhroucení moci Západu. Vítězné země se pře měnily v poražené a ceikeni postoupily více území vedlnosti, ale nyní má být výlučnou záležitostí čs.
a národů než jich bylo postoupeno při kapitulaci v kterékoliv jiné válce v lidských dějinách. Proto domácího právního řádu.
Zachovávání nových pravidel socialistického života
nemluvím obrazně, říkám-li, že třetí světová válka byla vedena a že skončila porážkou Západu."
a soužití je jedním z hlavních cílů trestního zákona
(Le Monde, Paris, 31. května 1975) z 29. listopadu 1961, č. 140 Sb., ve znění vyhlášky č.
První světová válka skončila třemi mírovými smlou ňuje svými zákony, podléhá zásadě veřejného po 113/1973 Sb. Jeho mlhavé definice trestních činů
proti socialistické společnosti jsou v rozpora s hu
vami, které se staly součástí čs. právního řádu tím, řádku.
“Pod výhradou veřejného pořádku se rozumí usta manistickým pojetím trestního práva stejně jako tříd
že byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů jako mírové
smlouvy mezi mocnostmi Spojenými a sdruženými novení obsažené v právních řádech všech zemí — ní charakter trestního řízení podle zákona z 29
na stráně jedné a na straně druhé poraženými státy: výslovně nebo v soudní praxi — podle něhož soudy listopadu 1961, č, 141 Sb., ve znění vyhlášky č.
1. Německem, která byla podepsána ve Versailles a jiné orgány nemohou aplikovat cizí zákon, na kte 321/1970 Sb. Jeho trestní sazby jsou v rozporu í se
28. června 1919, č. 217/1921 Sb., 2. Rakouskem, která rý odkazuje vlastní kolisní norma, jestliže by apli socialistickým cítěním člověka. Za příživnictví (par.
byla podepsána v Saint Germain en Laye 10. záři kace cizího práva odporovala základním předpisům 103 tr. z.) je stejně trestán spisovatel, jehož díla
1919, č. 507/1921 Sb,, 3. Maďarskem, která byla po a zásadám vlastního právního řádu nebo zásadám nesmějí být publikována, jako živnostník, jehož vý
robky (melouchy) zachraňují socialistické hospodář
vlastního pojetí mravnosti.”
depsána v Trianoně 4. června 1920, č. 102/1922 Sb.
“Co do své povahy výhrada veřejného pořádku ství-. Nejvíce je trestná soukromá iniciativa, za níž
Druhá či třetí světová válka skončila dohodou,
kterou1 1. srpna 1975 pcdepsalo 35 zástupců států nemá povahu kolisní normy, ale právě naopak před byl nedávno v Brně odsouzen občan Přemysl Mi
shromážděných v Helsinkách na konferenci o bez stavuje výjimku v mezinárodním právu soukromém ku! a do vězení na osm let, což znamená doživotně,
pečnosti a spolupráci v Evropě. Tato mnohomluv ze všech kolisních zásad. Její funkcí je, aby byla neboť je mu 74 let; mamě se bránil, že svou stolař
ná dohoda o 30.000 slovech se čte jako Charta Spo jakýmsi pojistným ventilem pro případ, že by vlast skou podnikatelskou činností prospíval socialistické
jených národů (která byla vyhlášena pod č. 30/1947 ní kolisní norma předepisovala použiti cizího zákona, mu řádu, v němž není nábytku pro mladé manžele.
se .změnou č. 127/1965 Sb.). Helsinská dohoda Je jehož aplikace by byla v rozporu s požadavky vlast (Práce, Praha, 14. července 1975; Hlas domova. Melvšak tak mlhavá, že nemůže být^ ani součástí čs. ního právního řádu a mravnosti.” (Prof. dr. Rudolf bourne, 4. srpna 1975.)
Nedovolené opuštění republiky (par. 109 tr. z.) se
právního řádu vyhlášením ve Sbírce zákonů nebo Bystřický: Základy mezinárodního práva soukromé
trestá propadnutím majetku a vězením až pět let
nemůže být základem vzniku nebo zániku konkrét ho, Orbis — Praha, 1958, s. 104.)
S výhradou veřejného pořádku se setkáváme, ve nebo deset let, ale v koši 3 Helsinské dohody je
ních práv a povinností ani kdyby byla vyhlášena ve
Sbírce zákonů. Na druhé straně je nebezpečnější všech právních řádech, čs. občanský soudní řád měl “rozvoj styků na podkladě rodinných svazků” . Sou
než jasná smlouva, neboť obsahuje Jzásady, které ustanovení, podle něhož nelze uznat cizí rozhodnutí, kromá korespondence s. posrpnovým uprchlíkem ne
jsou vodítkem při vzájemných stycích” . Sovětská mělo-li by to za následek uznání poměru, který se požívá ochrany listovního tajemství (čl. 31 ústavy),
vítězství a územní zisky od r. 1939 a další výboje příčí veřejnému pořádku nebo požadavkům slušnosti. ale je podkladem pro zahájení trestního stíhání (par.
a okupace od r. 1945 byla zde zajištěna ustanovením (Zákon z 25. října 1950, č. 142 Sb., par. 638 c.) Ob 163 tr. ř.) pro zločin poškozování zájmů republiky
o ‘‘neporušitelnosti hranic” a o zdržení se interven dobné ustanovení bylo v mezinárodním právu soukro (par. 112 tr. z.), který se trestá propadnutím ma
ce nebo činnosti “namířené k násilnému převratu mém, které stanovilo: Nelze se spravovat cizím práv jetku a vězením na tři léta. (Hlas domova, 17. února
ním předpisem, jestliže by se to příčilo dobrým m ra 1975)
režimu v jiném ze zúčastněných států” . ^
Westfalský mír ve smlouvě, podepsané 24. října vům nebo ustanovením čs. právního řádu, na kte
Za dva roky má být zhodnoceno, jak se nora rov
1648 v Muensteru a Osnabruecku, stanovil pro do rých vzhledem k jejich povaze třeba bez výhrad nováha sil vyvíjela: zda se splnila věštba, že líbe-_
trvat.
(Zákon
z
11.
března
1948,
č.
41
Sb.,
par^
53.)
byvatele zásadu: Cuius regio, eius religio. Známé
ralismus je jen lepší označení pro západní dekaden
dopisy J. A. Komenského ze zářila října 1648 posla Toto ustanovení o veřejném pořádku je rovněž v no ci a šalbu, nebo zda se splnilo proroctví, že komu
vém
zákonu
o
mezinárodním
právu
soukromém
a
né Oxenstiernovi zůstaly nepovšimnuty. Helsinská
nismus ztratil schopnost vývoje. Zda zvítězí veřejný
konference stanovila obdobnou zásadu: Cuius occu- procesním ze 4. prosince 1963, č. 97 Sb., ve zněni pořádek s humanistickou spravedlností nebo sociali
patio, eius religio. Náboženstvím se však stala mar zákona z 18. prosince 1969, č: 158 Sb. (par. 36).
stickou zákonitostí, která je popřením práva. Mlčet
xistická ideologie, podle níž byto provedeno rozdě “V zákoně a ani v jiné normě není blíže defino a neodporovat znamená souhlasit u toho, kdo může
ván
pojem
veřejného
pořádku
a
ani
není
určeno,
lení Evropy. Známé výzvý A. Solženicyna, aby pre
mluvit.
sident USA nešel-do Helsink-zpečetit osud porobe co patří do pojmu dobré mravy a které jsou to nor
Rada svobodného Československa může mluvit, ale
my,
na
jejichž
zachování
je
třeba
bez
výhrady
ných národů, zůstaly také nepovšimnuty. Mdrně p re
sident G. Ford ujišťoval porobené národy naději, trvat. Bude tedy úkolem soudu v každém jednotlivém ve stanovách nemá ustanovení o boji proti kosnuže je svobodný svět nesmí opustit. L. Brežněv se případě zvážit zejména tyto okolnosti: Zkoumat pří nismu. Bylo tam a patří tam zejména proto, aby ne
zajisté neohražoval proti sobě. když odpovídal: “Ni slušné ustanovení cizího zákona, a to nejen zněni došlo k prolínání rozkladné ideologie. Aby agent čs.
kdo by se neměl pokoušet diktovat jinému národu, cizí normy, nýbrž její smysl, způsob aplikace v do podniku zahraničního obchodu Tuzex nezaeožréal
jak vést svoje vnitřní záležitosti.” Nezměněna _zů movském státě a poté zvážit, jaký dosah by měla schůze zastupitelstva jako tribuny k šíření falešcýcš
stává Brežněvova doktrína, která dává Sovětskému aplikace této cizí normy na čs. právní řád. Cizí názorů o čs. sociálním pojištění, které po uveřeýaěsž
svazu právo zasáhnout do vnitřních záležitostí ji normu nebude soud aplikovat jen tehdy, dojde-li k v časopise SVÚ (Proměny, 1973, č. 1. 2) a v ó a& h
ného státu a násilím zabránit rozkolu nebo vynutit závěru, že by tím urazil nebo znevážil základní zá časopisech byly vyvráceny i komunistickými bjstfe cemi v Praze. (Hlas domova, č. 6, 17. března W S :
jednotu ideologie.” (The New York Times, 2. srp sady čs. práva.” (R. Bystřický, ibidem, 111)
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 2. dubna 13Š5-)
Zásada
veřejného
pořádku
platí
zejména
při
pře
na 1975)
Cesta domů je klikatá. Kdysi vedla přes QsaaHelsinská konference se dostala do rozporu se svý vodech pozůstalostí z USA do ČSSR, neboť americké brueck,
dnes vede přes Helsinky. Mínatož s e j n f i mi vlastními humanitními cíli stanovenými v koši soudy zkoumají otázku reciprocity a zejména také, ná s přítomností a pomáhá hledat smysl áéga. K
3, když v koši 1 bez jakéhokoliv omezení humanit zda čs. dědic má “pro.spěch, užitky a kontrolu” nad myšlence národního sebeurčení přistupuje fnntoa pa
ními zásadami. stanovila jako politickou zásadu bez penězi nebo majetkem převáděným do Českosloven sociální spravedlnosti.
pečnosti, že zúčastněné státy “budou respektovat ska. (New York Surrogate’s Court Act, Section 269;
právo každého druhého státu svobodně zvolit a vy obdobné zákony jiných států USA.)
Hodnota ležících pozůstalostí v každém státě USA
budovat vlastní politický, sociální, hospodářský a
kulturní Systém, stejně jako právo stanovit si zá na začátku šedesátých let se odhadovala přibližně
na 1 milión dolarů, takže v Severní Americe činila
Dámské, pánské a hlavně děísfcě a M tča i
kony a nařízení” .
_
,
„ v
též sportovní obleky a prádlo, š ^ o tv c a a e .
. Nehumanistické zásady a nelidské jednání s člově asi 50 miliónů dolarů. Podle ustanovení dohody v
kem není totiž soukromou záležitostí utlačovatele a Helsinkách nebudou moci americké či jiné cizí sou
za velmi výhodné velkoobchodu? cjsssf
utlačeného, nýbrž veřejnou záležitostí mravního svě dy při převodu pozůstalostí do Československa při
dodá kamkoli v MeHxKsse
hlížet
k
mezinárodní
výhradě
veřejného
pořádku,
ne
domí celého lidského společenství. Nejen lidské či
boť
podle
Helsinské
dohody
bude
závazné
ustanoveP ET R HORYNA, 8 Moira Greve, Ghem W a re ie r,
nelidské jednání, ale i právní řád, který je umož
Vic. 3150. — Telefon:
(volejte po 6. bod. večeraž)
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PROSTÝ POČETNÍ ÚKOL?

(K úvaze Jiřího Sýkory v HD č. 16/75)
Podklady-k úvaze mohou platit jen na této stra 
ně Železné opony a jen o událostech mimo Východ.
Pisatel zapomíná, nebo neví, snad nechápe, že kro
mě obrovského tělesného útlaku je pro Východ pod
mínkou bytí neskonale větší útlak duševní.
200.000' politických Vězňů o svém utrpení se svými
bližními nikdy nemluvilo, výjimkou může být zanedbatélné promile. Byly to nebezpečné vědomosti, které
zničily mnohou budoucnost, mnohý život a mnohou
naději. Připomínám, dětské prořeknutí, .které Zavedlo
otcé zpět do pece Štb, kde zahynul, připomínám ná
hodné slovo manželky, které způsobilo katastrofu
celé rodiny a ' i je jí,.připomínám nepatrné slovo utrousené spoluzaměstnanci, které přivedlo neopatrné
ho zpět do vězení. Děti politických vězňů, těch, kte
ří přežili, se ještě teď po dvaceti letech jenom do
hadují: Jakpak' to vlastně tenkrát s tátou bylo?
Těch 50.000, kterým se podařilo včas opustit vlast
kolem roku 48, také raději mlčelo, protože-jim nikdo
nevěřil.
Věděli šoudc.i a re jejich manželky, a_ brali to ja
ko řemeslo kata, o kterém se nemluví. Žádné poroty
neexistovaly. Prokurátor byl “zavázán” a mlčel. Bachari (dozorci), si žili, kdyby mluvili, pak by ztratili
místo a stali se sami vězni. Vyšetřovatel, lékař a ci
vilní.pracovník (?) — tím asi pisatel myslí estébák y — mlčeli. Pokud vím, tak asi tři promluvili, ale
až. v exilu.
Má-li Jiří Sýkora se svým odhadem dvou miliónů
klidné, svědomí, pak jeho pocit patří do stejné úrov
ně jako pocitv našich nynějších spoluobčanů, kteří
nemohou, nechtějí, neumějí pochopit. Ujišťuji Jiřího.
Sýkoru,. že duševní útlak je tak doléhavý, že se na
prosto, nic “nerozkecá” .
Připomínám, že turisté 50ti let nic nevěděli, že
cyklistická trať závodu míru vedla kolem koncentrá
ku á nikdo nic ani netušil, že i dnešní turista v. Čes
koslovensku NIC NEUVIDÍ.
Jenem povědomí tajemné hrůzy jako součásti du
ševního. útlaku se. v přesně stanovené doléhavosti
šířilo, celým národem; návštěvníci byli imunní. Pud
sebezáchovy bez znalosti skutečnosti byl účinnou sou
částí útlaků a podmínkou možnosti bytí pro vlád
noucí.. .
Jsme zvyklí, že naši noví spoluobčané nemohou,
nebo' nechtějí (je to pro ně pohodlnější), nebo snad
neumějí pochopit tu hrůzu; nechtějte, abychom si
zvykali, že i naši krajané mají stejný náhled. Byl
bych velmi rád, kdyby Jiří Sýkora pochopil.
K. J. Krušina, Haegersten, švédsko
INDEX OZNAMUJE

Ve 12. čísle se zmiňujete v článečku nadepsaném
“Národní noviny’,’ o rukopise Zdeňka Mlynáře, ana
lyzujícím současnou situaci v Československu. Poda
řilo, se nám tento rukopis získat a vydáme jej (z
úsporných důvodů) v omezeném nákladu fototiškovou cestou. Valná část nákladu je samozřejmě urče
na pro Československo, menší část však bude k
dispozici zájemcům v celém světě.
V. čísle 11. recenzuje značka IP anglické ^vydání
knihy bří .Uedvěděvových “Kdo šílí?” a zmiňuje se
o,tom,., že, INDEX sliboval české vydání,.které dosud
nevyšlo.. Jde patrně o omyl, neboť knihu vydalo v
češtině nakladatelství Macmillan již v roce 1973 a
my..jsme převzali její distribuci. Všem,’ kdo si kni
hu u nás objednali, jsme ji rozeslali již před delší
dobou.
MUDr. R. Hambach,
c/- INDEX, společnost pro čs. literaturu,
5 Koln 41, Postfach 410511, W. Germaný
SOCIOLOGICKÝ PŘEHLED

Čechů a Slováků v Meíbourne
Odezvou na můj dopis uveřejněný v HD 21. 7.
a na moje dopisy a dotazníky rozeslané na konci
července jsem dosud obdržel přes dvě stě padesát
odpovědí a skoro 350 vyplněných dotazníků, za něž
všem odesílatelům srdečně děkuji.
Několik - desítek dopisů obsahovalo dokonce pod
pjs nebo i průvodní dopis. Kromě několika výjimek
bylo přijetí dotazníku vesměs příznivé: “ Góod luck” ,
“Děláte dobrou prácí” ; “Je na čase, že se toho někdo
ujal,” aíd.
: Je to hřejivý, pocit, otevřete-li obálku s dotazní
kem a podepsaným lístkem: “Promiňte moje písmo,
mám revma a těžko píšu.” A’ slibuji tomu, kdo mne

I

j-j RPA

| Optical Service

Telefon

Hlásí se Slovan Sydney S. C.
Od uveřejnění dřívějšího - referátu v HD uběhlo
hodně času, proto bychom chtěli seznámit krajany
stručně s průběhem celé sezóny, s výsledky, kterých
klub dosáhl v mistrovské soutěži našeho hlavního
sportu — kopané.
I . ... .
Slovan už má. za sebou celou soutěž, v níž si vedlnečekaně .skvěle. Již. krátce, po zahájení soutěže .se
klub dostal do čela tabulky a toto místo si udržel
po celou sezónu — skončil na prvním místě s násko
kem 4 bodů, když zaznamenal 13.- vítězství, 3 nerozhodné zápasy, jednu porážku a jeden zápas (poslední).:
se nehrál. Také v soutěži slušnosti se .Sloy.an umístil
na prvním místě, což je pro nás rovněž dobré vy
svědčení. '
Informujeme aspoň stručně o Zápasech klubu:
Slovan — Uruguay 2 : 1. První utkání plné nervosity.
Slovan zvítězil zaslouženě, když za něj skórovali Ď.
Cifranič a M. Barboša. ’
Slovan — Equador 3 : 0. 'Jen nečistá hra'soupeře zac
hránila ještě většímu vítězství, (branky: Barbosa. 2,
P. Kollár 1).
Slovan — Les Condores.3 : 2. Za zraněné hráče z pře
dešlého utkání nastoupili náhradníci. Všechny 3 bran
ky vstřelil Kollár.
S. — Redfern 4 : 0.:Stačil, jen .průměrný výkon Slo
vana (Barbosa 2, Cifranič, Yenai).
S. — Partugesě 1 : 1. Slovan měl po celý zápas pře
vahu á přece ztratil bod (Kollár).
- '
S. — Coronation 1 : 3. Po nešťastně nastřelené ruce,,
která znamenala první .branku soupeře, se Slovan ne
dokázal soustředit na hru a prohrál. Jedinou jeho
branku vstřelil V. Stein.
S. —. Cyprus 3 :/l. Sebevědomí se hráčům vrátilo a
tvrdému soupeři dokázali vnutit naši hru. (Barbosa
sbóroval 3x).
S. — Uruguay 1 : 0. Velmi důležité utkání jsme vy
hráli brankou v prvních minutách zápasu (Barbosa)
a vynikajícím výkonem brankáře M. Kiralyho, který
doslova podržel celé mužstvo, když měl soupeř pře
vahu v poli.
S. — Les Concordes 1: 1. Podceňování soupere nás
stálo bod (Cifranič).,
S. — Maroubra 3 : 3. Chybné rozhodnutí soudce zne
chutilo hráče, kteří pak . hráli bez zájmu (Barbosa
2, Cifranič).
S. —- Equador 3 : 0 (kontumačně).
S. — Coronation 5 : 2. Slovan hrál s chutí, aby od
činil porážku z 1. kola (M. Grand .3, Kollár a Bar
bosa).
•;
S. — Redfern 3 : 2.. V poločase vedl Slovan 2 : 0,
pak spal na vavřínech a soupeř vyrovnal. Potom
přejal Slovan opět iniciativu a z množství šancí jed-’
nu proměnil. (M. Grand, Kollár, Cifranič).
S. — Cyprus 1 : 0. Ostrá, místy surová hra soupeře
nadělala hodně problémů a zranění. Penaltu za_ sra
žení M. Barbosa proměnil Cifranič. Toto vítězství
už stačilo k vítězství v celé soutěži. Poslední zápas
(proti portugalskému týmu) se nehrál pro .nedosta
tek termínů. Na umístění týmů už nemohl mít. vliv.’
Děkujeme touto cestou hráčům, kteří nás tak dob
ře representovali a trenérům J. Čudkovi a ing. D.
Ševčíkovi, kteří mužstvo k tomuto úspěchu dovedli.
Děkujeme také krajanům, kteří chodili naše hráče
povzbuzovat a doufáme, že se jejich počet v příští
sezóně ještě zvýší.
Informace o činnosti Slovana. Sydney se dozvíte
telefonicky na č. 560-5217 (Sydney).
Jaromír Demela, manažer

m*756 ■ |
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— K dřívější informaci Váňu a- další členy..výbo
o tom, že president Ford ru: E. Mitana, V. Holu
pozval do Bílého domu ba, J. Knejpa, P. Dubovazástupce etnických -Skupin "na, M. Smištíka, - J . Peš Američanů východoevrop ka, ,S. Brauna.-a M. Kopského a baltského původu, pa.
aby jim vysvětlil důvody — MVĎr. F. Král z Lima,
jeho účasti na konferen ’ Pa"., USA byl jmenován
ci v 'Helsinkách, dodává čestným • členem ontaríjme, že se za čs. etnic ské vysoké školy veteri
kou skupinu zúčastnili nární v Guelphu, jakož i
předseda Čs. národní ra ústavu pro veterinární
dy americké ,dr. Mikuláš dermátologii. Jé to první
Ferjenčik a předsedá čes jmenování čestným čle
koslovenských spolků v nem ,. které tato universi
Americe Frank Vondráž- ta udělila.
ka.
— Čs. vodácký rekord
— Koncem tm. oslaví list man V. Váňha, který po
křesťansko - demokratic žádal loni ve Francii o
kého hnutí. “Demokracie azyl, se usadil v New
v exilu” 20 let . svého vy Yorku. Vedle sportovní
činnosti se chce věnovat
cházení.
— Universita v Curychu. výrobě sportovních lodí.
udělila známému sociál — Karel Marek, vydava
nímu a exilovému pracov tel “Národních novin” v
níkovi, kazateli Husova Ludwigšburku v Západ
sboru v Curychu Přemy ním Německu, oslavil 75.
slu Pittrovi čestný dokto narozeniny.
rát teologie v (fen jeho — V Paříži byl vysvěcen
na kněze P etr Kolář. S. J.
80. narozenin.
— V Utrechtu v Holand — Americký týdeník TI
sku zemřel ve věku 76 ME referoval o majiteli
let ing. Vladimír Bróža. f»rmy Canadian River
rodák z Mohelna u Tře Espeditíoos J_ Mikešovi,
bíče.
Po
absolvování čs. uprchlíkovi, který se
brněnské tecímíky praco přistěhoval do Kanady v
val u firmy Magneton v roce 1951. Mikeš nabízí
Kroměříži, kde se stal 260 imi dlouhou dobrodruž
technickým ředitelem a nou cesta na pontonech z
získal řadu patentů. Na jezera Chilko v severní
počátku války byl odsou částí Britské Kolumbie po
zen pro odbojovou činnost řece Ctólcotin á Frazer,
na ZVž roku do koncent za 670 dolarů.
račního tábora, po válce — Písemným Masováním
se stal přednostou odbo a volbou na schůzi zasturu v ministerstvu průmy pitélstva v Torontě zvoli
slu. V roce 1948 odešel do la Rada svobodného Čes
exilu, v Holandsku se stal koslovenska dalších 63
vedoucím výroby průmy členů zastupitelstva a to
slového podniku, později 22 z USA, 12 z Kanady.
se osamostatnil jako po 24 z Evropy. 3 z Austrálie
radní inženýr pro organi (Josefa Lence a dr. F.
zaci a racionalizaci, podni Spitze z Canberry a ing.
ků a vedle toho vyučoval A. Vostřejše ze Sydney),
elektrotechniku na námoř 1 z Nového Zélandu (dr.
ní akademii v Utrechtu.. Ivana’ Cikla) a 1 z Japon
— Tělocvičná jednota So ska. .(dr! Miloše Halouz
kol ve Stokholmu konala ku). Z těchto nových čle
valnou hromadu, která nů zastupitelstva přišlo
zvolila starostou O. Téli 33. do exilu po srpnu 1968.
choviče, náčelníkem M.
KL/ČS/DE
žádal mj. “Dejte nám vědět o výsledku v Hlase do
mova” , že tak učiním, ale musíte mít ještě strpení.
Prosím ještě -jednou ty, kteří dosud dotazník ne
vyplnili, aby mi ho vyplněný vrátili, co nejdříve.
Nechce-li někdo odpovědět na některou otázku (i
když jde o zjišťování anonymní), prosím, aby ji v
krajním případě vynechal a zodpověděl ostatní.
Děkuji Vám.
Zdeněk Volek, P. O. Box 49, B.endigo, Vic. 3550

I Dohovoříme se po našem. Budete se moci pře- i
vědčit o solidním jednání. Za výhodné ceny — ( 1
| KOUPÍM E Vaše auto
,'
PRODÁME Vám zánovní auto. Pro zákazníky I.
se schváleným úvěrem jednotný deposit $ 25;- IMECHANICKY uvedeme Vaše auto do vzor- f
! něho stavu
I
i ODSTRANÍME rez
.’ i (
i NASTŘÍKÁME Vaše auto na Vaši oblíbenou 1
t barvu
(1
PO^ NEHODĚ Vám auto přednostně opravíme
i
1 PROVÁDÍME
VEŠKERÉ
OPRAVY včetně 1,
sváření
•

!

LAWRIE

MOTORS

PTY.

LTD.

884 Canterbury Rd. (proti Haldon St.),
LAKEMBA, NSW. 2195
'
Telefon (Sydney) 759-9072
1 Otevřeno sedm dní v týdnu8.30 - 5.30 odp.

i'

|1
I.
I
\
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ZPRÁVY KOORDINAČNÍHO VÝBORU
V hlubokém žalu oznamuji všem přátelům, že É
dne 27. srpna 1975 odešel na věčnost po delší
nemoci můj drahý manžel pan
FRAN TIŠEK SKÁLA
Pohřeb žehem se konal dne 1. září 1975 v
krematoriu ve Fawkner.
40 Rosehill Rd.,
West Essendon, Vic.

Josefa Skálová,
manželka

UVOLNĚNÉ CESTOVÁNÍ ?

Profesor A. P. Treweek ze Sydneyské university,
který je místopředsedou organizačního výboru 13. svě
tového kongresu učitelů moderních jazyků a litera
tury, konaného letos v Sydney, oznámil účastníkům
kongresu, že čs. delegát kongresu Hana Jechová sdě
lila dopisem, že se kongresu nemůže zúčastnit, proto
že jí Státní bezpečnost odebrala cestovní pas. Zaslala
proto na kongres písemnou práci o polském, českém
a slovenském folklóru. Prof. Treweek řekl, že shro
máždění nebudou posílat formální protest proti tomu
že byla H. Jechové znemožněna cesta do Austrálie
Její příspěvek k jednání kongresu byl 26. srpna
čten, což prý by už měl být dost jasný protest prot:
nepochopitelnému jednání čs. orgánů.

První část kampaně proti zneužívání škol ke stra
nické a komunistické propagandě se soustředila na
katolické školy a měla pozoruhodné výsledky. Sydneyský kardinál Freeman, který je předsedou biskup
ských konferencí, odpověděl, že naše stížnosti a do
kumenty budou předloženy k projednání na příštírr
zasedání konference. Adelaidský arcibiskup Gleeson
který je předsedou biskupské komise pro výchovu
nám napsal, že celá záležitost bude předmětem jed
nání příští schůze, a melboumský arcibiskup Little
slíbil, že naše stížnosti budou vyšetřeny příslušným:
církevními orgány.
Viktoriánský ministr školství Thompson odpověděl
na náš dotaz, jaké jsou předpisy ve Viktorii, že je
zakázáno používat škol k politické propagandě a že
učitelé mají instrukce probírat problémy sociální na
uky nezaujatě a nestranicky.
Poněvadž je nám známo, že tyto instrukce se hru
bě porušují ve Viktorii, stejně jako podobné před
pisy v ostatních státech, žádáme čtenáře, aby infor
movali Koordinační výbor o všech jim známých pří
pádech stranické a komunistické propagandy m
australských školách. Až budeme mít vice dokladů
budeme protestovat u příslušných státních i federál
nich orgánů. Zprávy pošlete laskavě na adresu: Ko
ordinační výbor československých demokratických
organizací v Austrálii, P. O. Box 255, East Caul
field, Vic. 3145.
S. H

P Ř Á T E L É

HLE DAJÍ

Paní Soňu černou roz. Valentovou, nar. 1926 s '
dcerkou (snad Sydney) néb kdo by o ní něco věděl,
dále p. Josefa Bilko nar. 16. 11. 1932 (zpráva).
P Ř ÍŠ T Í ČS. V Y S ÍLÁ N Í v Melbourne na stanicí
3ZZ ACCES RÁDIO: ve čtvrtek 4. a 18. září vždy
v 8 hodin večer
/

ing. V.

F. a Clara Zavadilovi

/

>
oznamují přátelům,
)
> že se jím dne 15. srpna 1975 narodila dceruška )
(,

(

S

CLÁRISSA MARIE

Melbourne, Vic.

1

.

)

Československé organizace v Melbourne

g

$ oslaví letošní 28. říjen koncertem české hudby,^
g který bude dávat Melbournský komorní orchestrh
8 dne 26. října 1975 v Camberwell Civíc Centre.S
S
Předprodej vstupenek u čs. organizací.
g

ZPRÁVY S. K. SLAVIA M ELBOURNE

Vzhledem k mezistátnímu zápasu a protože byle
utkání s mužstvem JUST pro déšť odloženo, nehrála
Slavia žádný ligový zápas.
V sobotu 6. září se Slavia utká s Hellasem na hřišť
v Middle Parku. Ve středu 10. září v 8 hodin večei
se hraje odložený zápas s JUST na stadiónu v Olym
pic Parku a v neděli 14. září odpoledne nastoupí <
Slavia na Olympic Parku proti Juventusu. — Blíží se i
konec ligy. Přijďte mužstvo povzbudit.
V. F

.............................................
SOBOTA 20. ZÁŘÍ 1975 v 7 HODIN V E Č ER

!

SPARTA AUCLAND, volejbalový klub založený a í
vedený Ctiradem Benáčkem, vyhrála opět volejba 'l
lové mistrovství Nového Zélandu — v posledních E 1|
létech se stala mistrem 7krát. Předseda a trenéi 1|
Sparty Ctirad Benáček je současně presidentem. No
vozélandské volejbalové federace a národním coa 1(
chem.
:1
1

DAWN’S RECEPTIONS,

,

I

, '

316 Church St., Richmond, Vic.
srdečně zvou Vás a Vaše přátele na

TANEČNÍ ZA'BAVU
S PROGRAMEM
Kontinentální hudba “Internationals”
Vstupné $ 7.- včetně výborné večeře.
Přineste si vlastní nápoje.
Snadné parkování aut.
Reservování stolů: tel. 42-2823

gostemíte

(

NEDĚLE 28. ZÁŘÍ
Svátek sv. Václava oslavíme

1

NÁRODNÍ PO UTÍ NA ŠUM AVĚ

v

M OTEL GUEST HOUSE

NÁRODNÍ POUT

RESTAURANT

.. „

"ŘeKněte to květinami"

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte
'běd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalov5

v .Československu nebo v jiných státech

E L E K T R IK Á Ř

^

1

Volajte

i'

Charles Antal

1

7 dní v týdnu

,,

ý

Aleš Hubschmann

,i

■;

tel. (Melbourne)
42-0401

i
!i

Tel. 233-3815

!

Melbourne

I

I

Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni.
IN T ERFLO RA —
KVĚTIN Y DO CELÉHO SVĚTA

(i

.
,

5

s 301etou praxí
opravuje spolehlivě
vozy všech běžných
značek.
Po dobu opravy za
půjčím náhradní - vůz
Tel. (Melbourne)
728-3757

ŠIJI
NA ZAKÁZKU

kostýmy, šaty atd.
Bližší informace: tel
(Melb.) 91-3408

VAŠE DAŇOVA PŘIZNÁNI

obstarají
Dr.

P.

j

i

VEDEN I VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH

1

• víře svatováclavské. Cír*iev a věřící jsou stále
t šikanováni a pronásledo^
>>
váni, vyhlašovaná náboSVATY VACLAVE ženská svoboda, ač forx n ? to : t 7 a u v V T n im m á In ě ' zaru ěena ústavou,
N E D E J ZAHYNOUTI je stále porušována.
^
O hojnou účast - pokud
v
1
možno v národních krojích

BELGRAVE
A U S T R Á L IE

g zhotoví

5

N

"ŠU M A V A ." - ^ sí

,

gt-ysv-- í , .
a u t o m e c h a n ik

Prosím, aby sv. přijímáob®tovana na *-en'

|

Clu :te-li uctít narozeniny, svátek, w roěi
I
net o zvláštní událost, obraťte se na místní |
květinářství INTERFLORA.
,

National Mutual

ní

/ x É p l E V á š květinář,
( § | | M | 1 | J spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců

Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298

!

Ve 2.30 hod .odp. bude
mše sv. obětována za do-

ZA DOM OV

ka lo r a m a

INSURANCES

TAN EČN Í HODINY V M ELB O U R N E

], Chcete-li se naučit tančit nebo zdokonalit v e '1
' ]společenském tanci, přihlaste se do kroužku spo- <í
1’ lešenských tanců (s čs. vedením), který se scházíi
■1každé úterý večer od 8 do 10 hodin večer v sále ]|
''The Good Neighbour Council, 575 Elizabeth St.,;j
i Melbourne. Přijďte se podívat. Bližší informace:1;
tel. 51-3018.
''

& E.

M.

KEM EN Y

registrovaná daňová kancelář

j
j
\

£

___

g

7 Draper St., Ormond, Vic.

3204 £

g
g

Volejte — možno česky neb slovenský |
telefon 58-4917
i

«-L«

P. j. Peksa

?°.,ukJ°nčení. p°božn°sti

položí clenove čs. obce
legionářské věnec k Pom
níku Padlých.

Po slavnostních obřadech se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda -Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
. (K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje.
Na farmě již můžete obědvat.

-
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ČS. FIN Á LE MISTROVSTVÍ

Karel

Jan ov s k ý

Triumf Východního Německa

Evropský pohár v lehké atletice
Třetí srpnový víkend došlo v Nice na francouzské Riviéře k závěrečným bojům nejlepších lehkoatle
tických družstev o Evropský pohár mužů í žen, které byly jakousi zkouškou připravenosti Evropy na
olympijské hry v Montrealu. A v této "generálce" obstáli na výbornou reprezentanti Východního Ně
mecka, kteří vyhřáli jak soutěž mužů (nečekaně), tak i žen. Zatímco však východoněmečtí muži porazili
zásluhou vyrovnaného družstva (vyhráli zde však pouze 3 z 20 disciplin) družstvo SSSR o pouhé 3 bo
dy, byly východoněmecké ženy naprosto suverénní: s 97 body porazily Rusky o plných 20 bodů (vyhrály
9 ze 13 soutěži). Odborníci se shodli v názoru, že by si východoněmecký tým poradil i s družstvem
světa, byl by asi těžko k poražéní.
M UŽI:

1. V. Německo 112 bodů; 2. SSSR 109 b.; 3. Polsko
101 b.; 4. V. Británie 83 b. (šest prvních míst); 5.
NSR 83 b'.; 6. Finsko 83 b.; 7. Francie 80 b.; 8.
Itálie 68 bodů. ..
.
. Nejvíce discipjn (6) vyhrálo družstvo V. Británie.
Davis Jénkinš vybral 400 m hladkých (45,52 vt.),
Alan Pascoe-400 m překážek (49,0 vt.), Steven Ovett
800 m (lr46,6 min.)-, Brendan Fošter 5.000 m (13:36,2
min.).,. Geoff Capes vrh koulí (20,75 m) a čtvrtkaři
Štafetu 4 x, 400 m (3:02,9 min.).
: Čtyřikrát "dodalo” vítěze družstvo SSSR. V. Borzov; byl nejryčhlejší na 100 m (10;4 vt.), Alexander
Grigoriev ■nejlepším výškařem (2,24 m), olympijský
jóřeborník V. Sanějev nejlepším trojskokanem (16,97
m) a Grebnějev oštěpářem (84,30 m).
Po třech 'vítězstvích měli reprezentanti V.' Němec
ka a NSR. Leiteritz z V. Německa protrhl cílovou
Skvěiý start "sešívaných" ;

:: ^otbalova liga

:

Tak impozantní start, jaký měla nyní pražská
Slavia v. jubilejním 50. ročníku 1. čs. fotbalové ligy,
se, dá srovnat pouze se slavnou dobou 1 Letenských
v třicátých letech. Vždyť hned po 2. kole se "červe
nobílí” dostali do čela tabulky, a jejich příznivci
doufají, že jim hned. tak dech nedojde. S nimi zů
stává s plným počtem 4 bodů už jen bratislavský
Inter, ' který . má jedno z nejvyrovnanějších ligových
mužstev v. Československu vůbec,
1. kolo: Třinec — Síavia Praha , 0 ; 1, Bohemians
— Trenčín (nováček) 3 : 3. Teplice — Inter' Brati
sla v a '1 :0 , Lokomotiva Košice (nováček) — Baník
Ostrava 3:1, Slovan Bratislava (obhájce ) — VSSKošice 4 : 0, Žilina — Zbrojovka Brno 1 : 1, Plzeň —
Spartak Trnava 1 : 1 a Jablonec — Dukla Praha 1: 0.
,2. kolo: Slavia Praha Žilina 6 : 2. Zbrojovka Brno
— Škoda Plzeň 2 : 0, Baník Ostrava —' Teplice .3:1,
Triiava — Lok. Košice 5.: 2, Jablonec — Slovan Bra
tislava 2 : 2, VSS Košice — Třinec 4 : 1 . Inter Bra
tislava — Bohemians 1 : 0 a Dukla Praha — Tren
čín 4 : 0 .
Tabulka: 1. Slavia Praha 4 body. skóre 7 : 2 ; 2.
Inter'Bratislava 4 b., skóre 2: 0; 3. Trnava. 4. Slo
van Bratislava, 5. Zbrojovka Brno.. 6. Jablonec (po
3 b .); 7. Dukla Praha, 8. Teplice. 9. VSS Košice. 10
Lokomotiva Košice (po 2 b.); 11. Bohemians. 12.
Plzeň, 13. Trenčín, 14. žilina (po 1 b.); 15. Baník
Ostrava, 16.-Třinec (bez bodu).
TŘI M EDAILE ČS. PLAVCE

Má čs. plavecký sport,
který stagnoval a. v sou
časné době pokulhává za
evropským průměrem, na
dějného borce, jenž může
navázat na úspěchy dáv
no minulých let? V že-,
nevě se v prvé polovině
srpna'uskutečnilo doroste
necké mistrovství Evropy
v plavání, na kterém patřil
k riejúspěšnějším borcům
bratislavský Miloslav Rolko. Získal zde naprosto

nečekaně tři medaile. V
závodě na 100 m znak se
stal časem 1:02,43 min.
mistrem Evropy, když po
razil suverénně Rusa Iva
na Mikolutského a získal
zlatou medaili. To však
nebylo vše. Na 200 m po
lohovým způsobem obsadil
druhé (tedy získal stříbr
nou medaili) a na 200 m
znak třetí místo. A to je
bezpochyby úspěch napro
sto nečekaný.

pásku na 10.000 m (28:37,2 min.), jeho přítel Wolf
gang Schmidt vyhrál disk (63,16 m) a vítězné vý
chodoněmecké štafetě stopli r.a 4 x 100 m 38,98,vt.
— Západní Němci byli úspěšní:~na” l.ŠÓÓ m Thomas
Wessinghage (3:39,1 min.), na 3.000 m přek. Michael
Karst (8:16,4 min.) a. Karl Hans Riehm vyhrál kla
divo (77,50 m).
■ '■ . Dvě discipliny vyhráli Poláci: ve skoku dalekém
zvítězil Gregorz Cybulski (8,15 m) a tyčku vyhrái
Vladislav Kozakievic (5,45 m), — po jedné pak Italo
vě (Pietro Mermea byl nejrychlejší na 200 m — 20,42
vt.) a Francouzi (světový rekordman Guy Drut byl
suverénní na 110 m přek,, které zaběhl za.13,57 vt.).' ,
w " '■
■
■
.: ŽENY:

*1. V. Německo 97 bodů; 2. SSSR 77 bodů;. 3. NSR
64 b.; 4. Polsko 57-b. ; 5. Rumunsko 52 b .; 6. Bul
harsko 47 b.; 7. V. Británie 39 b .; 8r Francie 35 b.
V 9 ze 13 disciplin' dominovaly východní Němky.
100 m i 200 m vyhrála olympijská přebornice Stecherová (za 11,29 vt. a 22,62 vt.), oštěp Fuehsová (64,80
m), kouli Adamová (21,32 m), výšku Ackermannová
(1,94 m), 100 m překážek Ehrhardtová (12,83 vt.),
1.500 m Strotzerová (4:08,0 min.), a východní Něm
ky vyhrály i obě štafety (4 x 100 m za 42,81 vt., 4 x 400
m za 3:24.0 mih.).
"
” ’T
Rusky zvítězily pouze, ve dvou soutěžích: Melniková
vyhrála disk (66,54. m). a_.Avf.ujevová, dálku, (6,-76.,m),
— V běhu na 800 m byla nejryčhlejší Rumunka Sumanová (2:00,6 min.) á na- 400-m Polka Szewinská
(50,50 vt.).
, . -.
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EVROPY

Čs. dámský tenis dosahuje v posledních měsících
nevídaných úspěchů. Po triumfu Martiny Navrátilo
vé v USA a vítězství dámského družstva ČSR na ne
oficiálním tenisovém mistrovství -světa, bylo nyní i"
finále dámské dvouhry mistrovství Evropy v ama
térském tenisu ve Vídni československou záležitoslí.M stryní Evropy se stala Renáta Tomanová (v se
mifinále vyřadila loňskou finalistku Wimbledonu Rusi
ku Olgu - Morozovovou), která v závěrečném utkání
porazila “senzaci” '.mistrovství republiky 16 a půl
roku “starou” Reginu Maršíkovou (novou přebornici
ČSR) v zápase vynikající úrovně ve třech sadách
6: 4, 5 : 7 a 6 : 3 . Martina. Navrátilová (která po
zisku 100.000 dolarů na zámořském turné v USA a
jiných státech neměla vlastně mezi amatérkami co
dělat — stejně jako Ruska Morozovová) byla vyřa
zena ve čtvrtfinále Holanďankoú Appelovou.
V pánské dvouhře získal titul mistra Evropy ‘ už
počtvrté od roku 1970 sovětský přeborník Alexander
Metraveli (rovněž “amatér”), který v dramatickém
finále trvajícím 4 hodiny porazil obhájce prvenství
a jako číslo jedna nasazeného Maďara Balazce Taroczyho v 5 sadách, v posledním 8: 6.
Druhý titul mistra Evropy získala ve Vídni čs.
dvojice Navrátilová — Huťka, která vyhrála ve fi
nále smíšené hry nad maďarským párem Szabová
— Máchán 7 : 6 a 6 : 2.
SEDMDESÁTINY KLOKANŮ

Bohemians Praha slaví v...těchto dnech 70.-.naroze
niny klubu. Při této příležitosti probíhal v Praze
mezinárodní fotbalový turnaj, který vyhráli jubilanti
“Klokani”, když v něm znovu naznačili, žé budou
hrát i v nadcházející ligové sezóně významnou.roli.
Skvělý výkon podali především v utkání s předním
sovětským mužstvem Torpédem Moskva, nad kterým
zvítězili 3 : 0, ale i v zápase s polským Górnikem
Zabrze, který porazili 4 : 2, hráli dobře. Hvězdou
mužstva Bohemians . byl znovu internacionál. Ant.
Panenka, který nejenže střílel branky, ale byl diri
gentem- celého mužstva.
"
-

- - Ve zkratce - ■

— V Moskvě zemřel, po srdečním záchvatu ve. věku
49 let olympijský vítěz a. světový rekordman (na
5.000 m a 10.000 m) Rus Vladimír Kuc. Kuc zlepšil
v r. 1954 v Bernu světový rekord Emila Zátopka na
5.000 m na 13:56,6 min. a o dva roky později triumfo
val na olympijských hrách v Melbourne.
— 251etý Čechoslovák František Stehno sé stal y
západoněmeckém Trieru na řece Mosele, mistrem
Evropy ve figurální jízdě na vodních lyžích. Je to
— po triumfech v roce 1972 a 1973 — jeho třetí titul
přeborníka starého kontinentu. — Kongres mezinárodní hokejové federace rozhodl;
že hokejové mistrovství světa v r. 1978 bude v ČSR,
s velkou pravděpodobností v Praze. Při hlasováni
dostali čs. pořadatelé 51 hlasů. Francie 7 a Švýcarsko
2. Už rok předtím . — 1977 — mají na mistrovství
KRÁL LEHKÝCH ATLETŮ
světa do Vídně přijet kanadští profesionálové, tak
Královna sportu — lehká atletika
:ná r.ového že by pak i Praha viděla skutečně vrcholný hokej. ’
krále, kterým je vždy nazýván držitel' světového
Při klubových lehkoatletických závodech ve vý
rekordu v desetiboji. V Eugene, v americkém státě chodním Berlíně překonala východoněmecká koulař1
Oregon, probíhalo v druhém srpnovém víkendu me ka Marlenne Adamová hned dvakrát dosavadní svě
zistátní trojutkání-. desetibojařů: USA — SSSR — Pol tový rekord čs. vrhačky Heleny Fibingerové 21,57 m.
sko, na kterém se stal suverénním vítězem soutěže Prvním pokusem dosáhla Adamová 21,58 m, třetím
jednotlivců necelých 25 let starý Američan Brucé 21,60 m.
Jenner. jehož výkony byly ohodnoceny 8.524 body. — Čs. basketbalové družstvo juniorek se stalo ve
To znamená, , že Bruče Jenner. zlepšil přesně o 70: španělském městě Vigo mistrem Evropy. V semifi
bodů dosavadní světový rekord sovětského desetibo.- nále porazilo senzačně mladé sovětské naděje 52 : 47:
jaře Nikolaje Avilová, vytvořený 8. září 1972 na OH a ve finále tým Polska 53 : 48. Čs. reprezentantkav Mirchově. Bruče Jenner ze San Jose v Kalifornii Davidová byla pak vyhlášena za nejlepší hráčku:
začal s desetibojem teprve před 4 roky a už o rok evropského šampionátu. ,
/
později reprezentoval Spojené státy na olympiádě — Poprvé v lústoríi sestoupila z nejvyšší čs.^ fotba
v Mnichově- kde-skončil-desátý.- V -Eugene dosáhl lové soutěže pražská Sparta. V zahajovacím střetnu
těchto výkonů: v zahajovací den zaběhl 100. m za tí EL celostátní ligy hrála ňa hřišti nováčka (postou-:
10.7 vt.. do dálky skočil 7,17 m, koulí vrhl 15.24 m ,: pil z nižší soutěže) “Válcoven” Frýdek-Místek bez
do výšky skočil 2.01 m a na 400 m mu stopli 48,7 vt. branek. Novým trenérem Pražanů je bývalý čs. rep-;
Druhý den začal překážkami, na 110 m, ve kterých rezentant a hráč pražské Slavie Štefan Čambal.
mu naměřili 14,6 vt. Dobrý měl i disk — ten poslal
na značku rovných 50 metrů, pak zdolal tyčkou la ť
- HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
ku na 4.70 m. oštěpem hodil 65.5 m a v závěrečné
Slídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova. ~
disciplině na 1.500 m byl-časem 4:16,5 min. nejlepší.
Při tomto mezistátním trojutkání patřila dvě prvá
8 Moorhouse St„ Richmond, Vic. 3121.
místa Améričanům. Za novým světovým rekordma
Telefon: 42-5980
nem Jennerem skončil na druhém místě — s 8.277
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
;V AUSTRÁLII $ 7. -,
body — Fred Dixon, třetí pak byl.^- s 8.2] 1 body
DO ZÁMOftíTodní poštou: NZ $ 8.-, US S 10.-,
olympijský přeborník Avilov. Stojí jistě za zmínku, že
prvních deset- desetibojařů dosáhlo nad 8.000 bodů,
Can. $ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
což nemá obdoby. — Pořadí států: 1. USA 48.899 bo
ekvivalent
v jiné měně. — Výši leteckého
dů — neoficiální nejlepší světový výkon družstev. 2.
SSSR 46.328 bodů, 3. Polsko 46’091 bodů. Vítězní
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
Američané obsadili: prvé, druhé, sedmé, osmé, de
obratem
váté a 11. místo, z celkového počtu 24 desetibojařů
trojutkání.

